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Mitä	tapahtuu	suljettujen	ovien	takana?		
Motelli	on	lennokas	ja	syvästi	inhiMillinen.	

kuin	2010-luvun	JUHANNUSTANSSIT

Sieluhäkistä sanottua:

”Stoor leikkii mielenkiintoisesti toden ja mielikuvituksen välisellä dikotomialla, 
johon ei tuoda selvää ratkaisua. Hän on saanut vangittua lapsen maailman 

Sieluhäkkiinsä.” – Kiiltomato

”Koskettavinta Sieluhäkissä ovat isän ja pojan suhde ja miesriitit, joita edes 
alkoholismi ei onnistu turmelemaan.” – Voima

Kuva: Mikhail Olykaynen

isBn	978-952-264-399-5,	kl	84.2,	sidottu,	n.	300	sivua,		

suositushinta	29	e,	ilmestyy	9/15

kauno

Jarmo Stoor 

Motelli 
On kesä Kempeleessä. On eritteiden kyllästämä, viinanhajuinen 
motelli entisen valtatien varrella. On koko ihmiskirjo. Homoja, 
lesboja, pariskuntia rakastelemassa, mustalaisia, perheitä 
kesäreissussa, pakolaisia, ilotyttöjä, liikemiehiä rahankiilto 
silmissään, vähävaraisia opiskelijoita, kiertäviä kulkukauppiaita ja 
työmiehiä arkihuolineen.

Ja Timo, joka ajautuu motellinpitäjäksi puolivahingossa, 
helpon rahan ja naishuolien kannustamana. Timo pyrkii 
pitämään asiakkaat ojennuksessa, mutta tulee myös painineeksi 
naisongelmiensa kanssa motellin vuoteissa.

Motelli on kuin näyttämö, joka kokoaa esiintyjät lavalle. 
Nukkekoti, jonka päätyseinä leikataan auki, jotta huoneisiin voi 
vaivihkaa kurkistella. Kirja on kuin Juhannustanssit, paitsi että se 
kestää koko kesän. Romaani avaa ihmisten välistä vallankäyttöä 
heikomman osapuolen silmin. Miten meidän käy?

Motelli on Lapissa syntyneen ja kasvaneen, nykyisin Oulussa 
asuvan Jarmo Stoorin yhdeksäs teos. Edeltävät omakohtaiset 
romaanit Sieluhäkki (Into 2013) ja 
Nokian varjossa (Nispero 2014) 
herättivät ansaittua huomiota. 
2000-luvun alussa Stoor omisti 
motellin nimeltä Kempeleen 
moottorimaja.
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isBn	978-952-264-401-5,	kl	84.2,	sidottu,	n.	280	sivua,		

suositushinta	29	e,	ilmestyy	10/15

säkenöivä	roMaani		
sisaruudesta	ja	

syMBioottisesta	rakkaudesta
Aino Kivi

Maailman kaunein tyttö
Maailman kaunein tyttö seuraa neljää sisarta kolmella 
vuosikymmenellä. Tarina alkaa vuodesta 1994, kun Kurt Cobain 
on juuri kuollut, ja eräs täydellisen onnellinen perhe viettää 
kesälomaa saaressa. 14-vuotias Aliisa on maailman kaunein tyttö. 
Vuotta nuorempi sisko Ada vihaa häntä sydämensä pohjasta. 
Tapahtuu petos, jonka kaiut kiirivät pitkälle nykyaikaan. 

Kahdeksan vuotta myöhemmin perheen kolmas lapsi, Anni, 
tulee murrosikään ja on valmis tekemään melkein mitä tahansa 
tullakseen näkyväksi. Vuonna 2014 perheen nuorin tytär, Alma, 
on jo aikuinen. Hän törmää perheen vanhaan tuttuun ja ryhtyy 
selvittämään, mitä maailman kauneimmalle tytölle tapahtui. 

Maailman kaunein tyttö on intohimoinen ja vastustamaton 
romaani. Aino Kiven väkevä esikoinen käsittelee kasvamista, 
näkyväksi tulemisen pakkoa, symbioottista rakkautta – ja ennen 
kaikkea sisaruutta. 

Aino Kivi on 30-vuotias teatteriohjaaja. Hän on kirjoittanut 
näytelmiä, tehnyt dramatisointeja ja ollut esitysdramaturgi. Kivi 
on valmistunut Teatterikorkeakoulun lisäksi teatteritieteestä 
Helsingin yliopistosta ja Kriittisen korkeakoulun 
kirjoittajalinjalta. Tällä hetkellä hän on ohjaaja Joensuun 
kaupunginteatterissa. Kivi 
on myös innokas laulaja, 
hauskaa improseuraa ja 
väittää olevansa erään 
tunnetun kirjailijan 
sukulaistyttö suoraan 
alenevassa polvessa. 

Kuva: Bahia Ayoub

“kertokaa, mi
ssä minä lopu

n 

ja missä alka
a maailma,  

niin menen ra
jalle ja 

siirrän sitä 
kilometrin 

ulommas.”

kauno
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Pentti Haanpää

Kauneuden kirous
Kauneuden kirous on kirjoitettu heti jatkosodan jälkeen 1940-luvun 
puolivälissä. Aiheen romaaniin Pentti Haanpää sai isältään Mikolta. 
Se kertoo ihmisistä, joille mikään ei riitä ja jotka luulevat voivansa 
tehdä elämässään mitä tahansa pelkästään pinnallisten arvojensa 
ajamina. Haanpää kiteyttää asian näin: ”Ihmisen kauneudesta 
sukeutuu elämän rumuus”.

Romaani on poikkeuksellinen Haanpään tuotannossa. 
Päähenkilö on nainen, Anna Ansala, ”kaunis, elävä ja liukas 
liikkeiltään”. Yllättävät juonenkäänteet kielivät siitä, että alun 
alkaen Haanpää suunnitteli aiheesta elokuvaa. Romaani on säilynyt 
koskemattomana näihin päiviin saakka.

Pentti Haanpää (1905–
1955) on yksi Suomen 
kaikkien aikojen parhaista 
kirjailijoista, joka tunnetaan 
etenkin uskomattomasta 
novellituotannostaan, joka 
on kaikkiaan 360 ”juttua”. 
Vuonna 2015 Haanpään 
syntymästä tulee kuluneeksi 
110 vuotta ja kuolemasta 60 
vuotta. Suuren juhlavuoden 
kunniaksi julkaistaan peräti 
neljä kirjaa: kolme pokkaria 
ja yksi ennen julkaisematon 
romaani.

pentti	haanpään	
juhlavuonna	julki	

kadonnut	roMaani

juhlavuoden aikana haanpäätä juhlitaan monin tavoin:

– kaltio-lehden 70-vuotisjuhlaseminaarissa huhtikuussa  
esitetään haanpää-näytelmä.

– hailuodon teatterifestivaaleilla heinäkuussa esitetään herra 
tohtori, kirkko ja porvarin jäniskoira -näytelmä.

– haanpää-viikonloppu piippolassa 7.–9.8. ohjelmistossa on kolme 
juha hurmeen ja jouni rissasen ohjaamaa haanpää-näytelmää.

– 9.8. seminaari piippolassa haanpään tuotannosta,  
mukana juha hurme, matti salminen ja kari sallamaa.

”Vain kaksi kirjailijaa tässä maassa ansaitsee muistopatsaat: 
Aleksis Kivi ja Pentti Haanpää.” – Paavo Haavikko

kauno

isBn	978-952-264-442-8,	kl	84.2,	sidottu,	n.	160	sivua,	

suositus	hinta	29	e,	ilmestyy	8/15
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Luiz Ruffato

Tekokukkia  

Kirjailija Luiz Ruffato saa kotiinsa kirjeen tuntemattomalta. Se 
sisältää Maailmanpankin virkamiehen Dório Finetton muistelmat, 
jotka hän on kirjoittanut lukuisilla työmatkoillaan ympäri 
maailman. Finettolla on insinöörin mieli mutta hän on myös 
innostunut ja herkkä tarkkailija. Hän on niitä ihmisiä, jotka kuin 
luonnostaan solahtavat paikalliseen joukkoon. Lisäksi hän tietää, 
milloin on paras olla tuppautumatta.

Finetto pyytää Ruffatoa kirjoittamaan kirjan muistiinpanojensa 
pohjalta. Tarinoiden tapahtumapaikkoina ovat muun muassa Beirut, 
Havanna, Hampuri, Itä-Timor ja Buenos Aires. Kertomus yhdistää 
kaipuun juurille ja juurettomuuden. Tekokukkia on kirja kirjan 
sisällä. Tuloksena on taitavasti rakennettu todellisuuden ja fiktion 
yhteen punouma, jossa on vahvaa kirjallisuuden voimaa.

Luiz Ruffato on yksi merkittävimmistä brasilialaisista 
nykykirjailijoista. Hän syntyi vuonna 1961 Cataguasesissa ja joutui 
näkemään katujen todellisuuden kodittomana São Paulossa. Hän 
valmistui viestinnästä Juiz de Foran yliopistosta vuonna 1981. 
Ruffato on julkaissut kaksi runoteosta ja yhdeksän romaania. 
Hänen palkittu kirjansa Rutosti hevosia on mainittu Globo-
lehdessä yhtenä kymmenestä parhaasta brasilialaisesta kirjasta 
viime vuosikymmeniltä. Se on julkaistu yhdeksässä maassa, ja 
Jyrki Lappi-Seppälän 
suomennos on vuoden 
2014 Jari Hellemann 
-käännöspalkinto ehdokas. 
Tekokukkia on Ruffaton 
uusin romaani.

MaailMan	tunnetuiMMan	Brasilialaisen	
nykykirjailijan	luiz	ruffaton	

uutuusroMaanissa	esiintyy	kirjailija	itse

Rutosti hevosia -kirjasta sanottua:

”Ulkoisia mittojaan suurempi Rutosti hevosia etenee 
kuin tiheiden leikkausten ja liki kakofonisten äänten 

episodielokuva.” – Helsingin Sanomat

”Jyrki Lappi-Seppälän suomennos on kielellisesti 
rikas, ja se välittää tehokkaasti romaanin 

moniäänisyyden.”
– Jarl Hellemann -perustelut Kuva: Marcia Zoet

kirjailija 
vierailee 
suomessa, lahden 
kirjailija  -
kokouksessa,  
11.–18.6.

kauno

alkuteos	Flores artificiais,	suomentanut	jyrki	lappi-seppälä,	

isBn	978-952-264-433-6,	kl	84.2,	nidottu,	n.	160	sivua,		

suositushinta	26	e,	ilmestyy	6/15
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syksyn	kirja-	ja		
elokuvatapauksessa	

astronautti	kaMppailee	henGestään	Marsissa

yksi amazonin myydyimmistä 
scifi-kirjoista.

kirjan pohjalta ilmestyy 
marraskuussa 2015 ridley 

scottin ohjaama elokuva, jonka 
pääosassa ovat muun muassa 

matt damon, jessica chastain 
ja jeff daniels.

Andy Weir

Marsilainen
Ares 3:n miehistö joutuu hiekkamyrskyyn ensimmäisellä miehitetyllä 
lennolla Marsiin. Evakuoinnin aikana astronautti Mark Watneyn 
avaruuspuku vaurioituu, ja muut luulevat hänen kuolleen. Watney 
jää yksin – vailla keinoa, jolla ilmoittaa Maahan olevansa elossa. 
Vaikka hän saisikin viestin läpi, hänen ruokavarastonsa loppuisivat 
kauan ennen pelastusjoukkojen saapumista. Todennäköisesti hän ei 
ehtisi edes nääntyä nälkään, sillä vaurioitunut laitteisto, säälimätön 
ympäristö tai pelkkä inhimillinen virhe ovat omiaan tappamaan 
hänet ensin. Watneyn oli tarkoitus olla yksi ensimmäisistä ihmisistä, 
joka kävelee Marsissa. Nyt hänestä uhkaa tulla ensimmäinen 
ihminen, joka kuolee siellä.

Watney ei kuitenkaan ole valmis antamaan periksi, vaan hän 
turvautuu kekseliäisyyteen, insinööritaitoihin ja hirtehishuumoriin. 
Riittääkö neuvokkuus voittamaan ylitsepääsemättömät esteet?

Kirja on scifiä parhaimmillaan: lukuisat tekniset yksityiskohdat 
perustuvat nykytieteeseen. Samalla Marsilainen on jännitysromaani 
ja nykyajan Robinson Crusoe, jota lukee kuin tosielämän 
selviytymiskertomusta.

Yhdysvaltalainen Andy Weir on 
työskennellyt tietokoneohjelmoijana 
15-vuotiaasta. Hän on ollut 
avaruusnörtti koko elämänsä ja 
innokas suhteellisuusteorian, 
astrodynamiikan ja miehitettyjen 
avaruuslentojen historian harrastaja. 
Hänen esikoisromaaninsa 
Marsilainen ilmestyi ensin 
Weirin omakustanteena. Se 
oli ehdolla Audie Award 
-palkinnon saajaksi science 
fiction -kategoriassa 
ja Publisher’s 
Weekly nimesi sen 
yhtenä parhaista 
jännitysromaaneista 
2014. Käännösoikeudet 
on myyty yli 30 maahan. 

Kuva: Andy Weir

alkuteos	The Martian,	suomentanut	kaj	lipponen,	isBn	

978-952-264-438-1,	kl	84.2,	sidottu,	n.	350	sivua,		

suositushinta	32	e,	ilmestyy	10/15

kauno
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Jevgeni Vodolazkin

Arsenin neljä elämää
Arsenin rakastettu kuolee synnytykseen. Ollaan ruton riivaamalla 
keskiajan Venäjällä, ja Arseni lähtee etsimään sovitusta 
epätoivoiselle matkalle aikakausien ja maiden halki. Taipaleellaan 
hän kokee tuskallisen muodonmuutoksen, ja vaihtaa nimensä 
useaan kertaan. Kirkon pyhänä hulluna hän osoittaa uskomattomia 
parantajan lahjoja, kun taas vanhana syvästi kunnioitettuna 
erakkona hän palaa kotikyläänsä kohdatakseen elämänsä toistaiseksi 
suurimman koetuksen.

Arsenin neljä elämää on kertomus rakkaudesta ja menetyksestä. 
Vodolazkinin mestarillisessa tarinankerronnassa Umberto Econ 
Ruusun nimi kohtaa Andrei Tarkovskin Andrei Rublevin. Tarkkojen 
historiallisten yksityiskohtien taituri Vodolazkin sekoittaa 
siekailematta modernia historiaan. Kieli on huikeaa, milloin 
keskiaikaista, milloin nykyaikaisen vulgaaria tai byrokraattipuhetta. 
Päähenkilö potkii muovipulloja ruton autioittamilla kaduilla. Ajalla 
ei ole merkitystä, sillä ihmisen omistautuneisuus ja uhrautuminen 
rakkauden nimeen on universaalia.

Pietarissa asuva Jevgeni Vodolazkin on keskiaikaisen historian 
ja kirjallisuuden tutkija. Hän syntyi Kiovassa vuonna 1964 
ja on työskennellyt Puškin Housessa vuodesta 1990. Hän on 
kirjoittanut lukuisia tieteellisiä julkaisuja ja artikkeleita ja toiminut 
Toepfer- ja Alexander von Humboldt -säätiöiden stipendiaattina 
Saksassa. Arsenin neljä elämää voitti Venäjän merkittävimmän 
kirjallisuuspalkinnon Big Book Awardin ja Jasnaja Poljanan vuonna 
2013 ja oli lisäksi National 
Bestseller Prize-, Russian 
Booker Prize- ja New Literature 
Award -ehdokas. Kirjaa 
pidettiin ilmestyttyään Venäjällä 
kirjallisena sensaationa, ja sen 
käännösoikeudet on myyty yli 10 
maahan.

palkitussa	Mestariteoksessa	
RUUSUN NIMI	kohtaa	ANDREI RUBLEVIN 

”Arsenin neljä elämää on romaani rakkaudesta 
sanan syvimmässä merkityksessä. Samaan 

aikaan se on kirja ajasta. Tai pikemminkin ajan 
poissaolosta.” – Novaja Gazeta

”Tämä on syvällinen ja intohimoinen 
rakkaustarina, jossa rakkaus viedään yli 

kerronnan rajojen. Arsenin neljä elämää on kirja, 
jota haluat suositella ystävillesi.”  

– Itogi magazine

Big Book award & 
jasnaja poljana 

-palkinto.

kirjailija 
vierailee 
helsingin 
kirjamessuilla.

kauno

alkuteos	Lavr (Lavr),	suomentanut	elina	kahla,	isBn	

978-952-264-421-3,	kl	84.2,	sidottu,	n.	450	sivua,		

suositushinta	32	e,	ilmestyy	10/15
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Roman Sentšin

Jeltyševit, erään perheen 
rappio
Nikolai Mihailovitš Jeltyšev on miliisi humalaisten 
selviämisasemalla ja hänen vaimonsa Valentina kirjastonhoitaja. 
Heidän nuorin poikansa on vankilassa ja vanhempi tappaa 
aikaa kotona. Vastoinkäymiset alkavat, kun Nikolai menettää 
työpaikkansa ja sen mukana virka-asuntonsa. Perhe muuttaa 
vanhaan kotikylään Venäjän maaseudulla. Tämä on lopun alku.

Apatia, alkoholi, väkivalta ja väärät päätökset ovat todellisuutta 
paikassa, jossa pirtunmyyminen on lähes ainoa elinkeino. 
Jokapäiväisen selviytymisen kanssa painiskelevat ihmiset menettävät 
vähitellen inhimilliset piirteensä. Romaani ei kuitenkaan tuomitse 
tai ole vertauskuvallinen: Sentšin vain kuvaa ihmisiä niin kuin he 
ovat. Ankeus on pyöritelty mustassa huumorissa.

Roman Sentšiniä on usein verrattu Anton Tšehoviin. Hän 
on 2000-luvun merkittävin venäläistä uutta realismia edustava 
kirjailija. Hän syntyi Siperiassa vuonna 1971, opiskeli insinööriksi 
ja jatkoi opintoja Moskovan kirjallisuusinstituutissa, missä hän yhä 
luennoi. Jeltyševit, erään perheen rappio on hänen tähän mennessä 

tärkein kirjansa. Se on myös 
ensimmäinen suomennettu 
venäläistä uutta realismia 
edustava kirja. Kirja oli 
National Bestseller- ja Big 
Book Award -ehdokas vuonna 
2010 ja Venäjän Booker Prize 
-ehdokas vuonna 2009. Sen 
käännösoikeudet on myyty 
seitsemään maahan. Sentšin 
asuu Moskovassa.

Mustaa	huuMoria	hersyvä	kirja		
venäläisen	perheen	alaMäestä

”Erinomainen romaani.” – Rossijskaja Gazeta

”Tämä voisi hyvin sattua missä tahansa 
muussa perheessä tai maassa.”  

– Lizok’s Blogspot

”Kirja vangitsee ajan hengen. Sentšinillä 
on uskomaton kyky tehdä näistä hiljaisista, 
arvaamattomista toisen luokan ihmisistä 

sankareita.” – Lev Danilkin

Kuva: Rina Belenko

kirjailija 
vierailee 
helsingin 
kirjamessuilla.

kauno

alkuteos	Елтышевы	(Eltyshevy),	suomentanut	kirsti	era,	

isBn	978-952-264-470-1,	kl	84.2,	nidottu,	n.	260	sivua,		

suositushinta		27	e,	ilmestyy	10/15
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Denise Rudberg

Yksi tappava 
syrjähyppy
Liikemies Christopher Turin murhataan 
kotinsa edustalla Narvavägenillä 
Tukholmassa. Tapausta tutkimaan 
määrätään edustusvaimosta syyttäjän 
toimistoon palannut 55-vuotias Marianne 
Jidhoff ja kokenut rikoskomisario Torsten 
Ehn. Tiimiin liittyy rikostekninen 
avustaja Augustin Madrid, lahjakas nuori 
mies, jonka arvo osoittautuu luultua 
suuremmaksi. Kuolemantapaus Tukholman 
yläluokassa ei jää viimeiseksi. Murhat 
kytkeytyvät salaiseen järjestöön, johon 
on pääsy vain niillä, jotka ovat valmiit 
maksamaan fantasioistaan pitkän pennin. 

Marianne Jidhoff on palannut 
töihin syyttäjän toimistoon miehensä 
kuoleman jälkeen. Hans Larson, 
Tukholman oikeuskansleri, oli uskollinen 
oikeuslaitokselle mutta ei niinkään 
vaimolleen. Siitä huolimatta Marianne 
seisoi hänen vierellään loppuun saakka. 
Yksi tappava syrjähyppy on vahva kertomus, 
jonka persoonallinen ja viisas päähenkilö on 
harvinaisuus rikosromaanien saralla. 

Seuraava Marianne Jidhoff -dekkari 
Toinen toista pahempi, ilmestyy syksyllä 
2016.

paljonko	olet	valMis		
MaksaMaan	nautinnostasi?	

Murha	tukholMan	yläluokassa	aloittaa	uuden	
koukuttavan	Marianne	jidhoff	-dekkarisarjan

dekkari
alkuteos Ett litet snedsrprång,	suomentanut	anu	koivunen,	

isBn	978-952-264-423-7,	kl	84.2,	sidottu,	n.	400	sivua,		

suositushinta	29	e,	ilmestyy	8/15
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kirjailija 
vierailee  
suomessa 
syyskuussa.

Denise Rudberg (s. 1971) asuu 
Tukholmassa ja on yksi Ruotsin 
menestyneimmistä kirjailijoista. 
Hän on opiskellut elokuvaa ja 
dramaturgiaa New Yorkissa ja 
juontanut kirjallisuusaiheista 
tv-ohjelmaa. Supersuosittu Rudberg 
kirjoitti aiemmin chick-lit-romaaneja 
ja oli lukijoiden kruunaama Ruotsin 
epävirallinen chick-lit-kuningatar. 
Rudberg osallistui myös Ruotsin 
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. 
Amazon osti ensimmäisen osan 
englanninkieliset oikeudet, ja 
käännösoikeudet on myyty myös 
Norjaan ja Turkkiin. 

”Henkilöhahmoihin on vaikea olla rakastumatta.” – Tidningen Kulturen

”Jännitys ja lukemisen ilo kasvavat jokaisella käännetyllä sivulla.” – Everyone

”Varsin käypä jännitysromaani.” – Kerstin krumelurer

”Ensimmäinen osa lupaa, että lisää on tulossa.”
– Nya Kristinehamns-Posten

tähän mennessä il
mestyneet kaksi m

arianne 

jidhoff -dekkaria
 ovat myyneet 280

 000 

kirjaa ruotsissa,
 elokuvaoikeudet 

on myyty 

ruotsalaiselle tu
otantoyhtiölle.

Kuva: ThronUllberg
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suositun	venäläisen	salapoliisisarjan	
seuraava	osa	vihdoin	suoMeksi

Kuva: A.Strunin

”Sherlock Holmesin, D’Artagnanin ja useimpien venäläisen kirjallisuuden sielukkaiden sankareiden tyylikäs yhdistelmä. 
Nämä kaksi täydellisen tasapainoista tarinaa sallivat Fandorinin luonteen kasvaa.”

– The Sunday Telegraph

”Agatha Christie tapaa James Bondin. Konstikas ja lumoava. (…) ei malta jättää kesken.” – Sunday Express

kirjailija 
vierailee 
helsingin 
kirjamessuilla.

dekkariBoris Akunin

Erikoistehtäviä
Erikoistehtävissä herrasmiesetsivän Erast Fandorinin suurenmoiset 
kyvyt joutuvat koetukselle. Kirja sisältää kaksi pienoisromaania, joista 
”Patasotilaassa” viekas huijari Momus on kavaltanut moskovalaisilta 
tuhansia ruplia. Nimeään kerkeästi vaihtavan huijarin paljastaakseen 
Fandorinin ja hänen uuden avustajansa, Anisi Tjulpanovin, on 
pukeuduttava lähes yhtä moneen valeasuun. Kokoelman toisessa 
pienoisromaanissa ”Somistajassa” Fandorin pelkää Viiltäjä-Jackin 
murhaavan prostituoituja – tällä kertaa vuoden 1889 Moskovassa.

Boris Akuninin suositut Fandorin-kirjat sijoittuvat Aleksanteri 
toisen valtakauden aikaiseen Moskovaan. Erikoistehtäviä esittelee 
värikkään kaartin henkilöhahmoja ja juonikuvioita, jotka ovat sekä 
yllättäviä että kekseliäitä. Suomen dekkariseura myönsi vuonna 2004 
Akuninille ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirjan Fandorin-
sarjasta.

Boris Akunin, oikealta nimeltään Grigori Tšhartišvili, syntyi 
Georgian tasavallassa vuonna 1956. Hän on Japaniin perehtynyt 
historioitsija, filologi, kriitikko, esseisti ja kääntäjä. Akuninin 
ensimmäiset 
salapoliisitarinat 
ilmestyivät vuonna 1998. 
Hän on kirjoittanut 
yksitoista Erast Fandorin 
-kirjaa, joista viisi on 
ilmestynyt suomeksi. 

alkuteos	Особые поручения	(Special Assignments),	

suomentanut	anton	nikkilä,	isBn	978-952-264-449-7,	kl	84.2,	

sidottu,	n.	350	sivua,	suositushinta	29	e,	ilmestyy	10/15

moskovassa asuva 
maailmantähti 

akunin on yksi ve
näjän 

luetuimpia kirjai
lijoita 

ja hänen teoksiaa
n on 

käännetty noin 30
 kielelle.
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Sergei Lukjanenko

Viimeinen Partio  

Moskovan kaduilla, tavallisten ihmisten keskuudessa, vaeltavat 
Muihin kuuluvat – velhot, noidat ja vampyyrit – joista osa on Valon, 
osa Pimeyden puolella. Aikoinaan osapuolet sotivat toisiaan vastaan, 
ja kun maailma oli tuhon partaalla, solmittiin hauras aselepo. 
Alati heiluvaa tasapainoa valvovat Valon palvelijoiden Yöpartio ja 
Pimeyden Päiväpartio.

Nuori venäläisturisti murhataan skotlantilaisessa lomakohteessa. 
Poliisi saa selville, että kuoleman aiheutti mittava verenhukka, ja 
Partioiden epäilykset heräävät. Anton, Yöpartion velho, saapuu 
Skotlantiin tutkimaan tapausta Edinburghin Yöpartion johtajan 
Thomasin avulla. Käy ilmi, että eräät Muihin kuuluvat metsästävät 
luvatta tarujen taika-aarretta, jonka itse Merlin on piilottanut 
Hämärän kuudenteen kerrokseen. Korkeimmalle Hämärän tasolle 
voivat päästä vain todella voimakkaat velhot.

Sergei Lukjanenkon viisiosainen kirjasarja on vetävä kudelma 
vampyyritarinaa, fantasiaa ja kauhua. Se on Venäjällä kulttimaineessa 
– suositumpi kuin Taru sormusten herrasta ja Harry Potter. Viimeinen 
Partio on sarjan neljäs osa. Kaikki osat toimivat myös itsenäisinä 
teoksina.

Sergei Lukjanenko (s. 1968, Kazakstan) on ammatiltaan psykiatri, 
mutta nykyään päätoiminen 
kirjailija. Hän on kirjoittanut 
yli 25 kirjaa ja saanut lähes 
50 kirjallisuuspalkintoa, 
kuten Paras eurooppalainen 
fantasiakirjailija 2003 ja 
Vuoden kirjailija Venäjällä 
2006. Hänen teoksiaan 
on käännetty englanniksi, 
saksaksi, ruotsiksi, tšekiksi, 
puolaksi ja ukrainaksi ja useille 
Kaukoidän kielille. Venäjällä 
Partio-kirjat ovat myyneet yli 
kaksi miljoonaa kappaletta.

serGei	lukjanenkon	huiMaavat	fantasiatrillerit	

ovat	venäjällä	suosituMpia	kuin	TARU 
SORMUSTEN HERRASTA	tai	HARRy POTTER

”Yhtä tyydyttävä, väkivaltainen ja moraaliltaan kyseenalainen kuin edeltäjänsä.”
– Telegraph

”Kirja pitää ihailtavasti kiinni aiempien asettamasta korkeasta tasosta, emmekä voi kuin 
toivoa ettei se jää tämän erityislaatuisen sarjan viimeiseksi.”

– SciFi Now Magazine

dekkari

alkuteos	Последний дозор (Posledniy Dozor),	suomentanut	

arto	konttinen,	isBn	978-952-264-436-7,	kl	84.2,	sidottu,	n.	400	

sivua,	suositushinta	32	e,	ilmestyy	10/15
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Ramón Gómez de la Serna

Gregerioita 
Ramón Gómez de la Serna (1888 Madrid – 1963 Buenos 
Aires) oli espanjalaisen avantgarden edelläkävijä ja rakastettu 
kirjailija, jonka tuotannolla oli suuri vaikutus muun muassa 
taiteilija Salvador Dalíin, kirjailija Federico García Lorcaan, 
elokuvaohjaaja Luis Buñueliin, runoilija Vicente Aleixandreen 
ja muihin 1920- ja 30-lukujen avantgardisteihin.

Gómez de la Serna tunnetaan erityisesti gregerioistaan 
(espanjaksi greguería), runollisen-aforistisista, filosofisuuteen 
painottuvista lauseistaan. Kirjailijan oman määritelmän 
mukaan gregeria=metafora+huumori. Gregeriat pitävät 
lukijan liki maagiselta tuntuvassa lumossa, ajatuksen ja kuvan 
jännitteisessä taikapiirissä.

Gregerioita on nyt ensi kertaa saatavilla laajana valikoimana 
suomeksi. Aforismit on valikoinut ja suomentanut toimittaja 
ja kriitikko Silja Ylitalo, joka on aiemmin kääntänyt Federico 
García Lorcan näytelmiä.

aforisMikokoelMa	
avantGarden	klassikolta

“kuuttomina öinä 
kaikki  

lampaat ovat must
ia.”

“jos astronomit e
ivät 

valvoisi tähtiä, 
 

ne vaihtaisivat  

joka päivä paikka
a.”

“nymfien ja seire
enien ero 

on siinä, että ny
mfien 

suudelmat ovat ma
keita  

ja seireenien suo
laisia.”

älä lue tätäk
ään kirjaa la

psillesi.

aforis
mi

isBn	978-952-264-460-2,	kl	10.8,	nidottu,	noin	140	sivua,	

suomentanut	silja	ylitalo,	suositushinta	25	e,	ilmestyy	8/15
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Adam Mansbach & Owen Brozman

Nyt vittu syö
Ovatko spagetit lattialla? Kaatuiko maitolasi? Eikö kullannupun 
suu avaudu, vaikka lentokone lähestyy?

Nyt vittu syö tarjoaa äideille ja isille – tuoreille, vanhoille, 
isovanhemmille tai odottaville vanhemmille – tarpeellisen 
tilaisuuden nauraa vedet silmissä kaikkia koskevalle ongelmalle. 
Mansbachin huumori on lempeää ja radikaalin rehellistä. Kirja on 
jatkoa Nyt vittu nukkumaan -kirjalle, joka myi 1,5 miljoonaa kirjaa 
maailmanlaajuisesti. 

Adam Mansbach on kirjailija ja toimittaja. Hän on kirjoittanut 
neljä romaania, joista The End of the Jews voitti California Book 
Awardin. Hänen tyttärensä Vivien on kuusivuotias.

Owen Brozman on kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Hän on 
kuvittanut useita lehtiä, kuten National Geographicia, Time Out 
New Yorkia ja Scholasticia. Hänen tyttärensä lempiruokaa ovat 
banaanit.

täydellinen	lahjakirja	pienten	lasten	
vanheMMille,	jatkoa	supersuositulle	

NyT VITTU NUKKUMAAN	-kirjalle

Nyt vittu nukkumaan -kirjasta sanottua:

”Pikkulapsiperheiden vanhemmille 
terapeuttinen kirja, joka ei siekaile tuoda 

esiin aikuisen alhaisia mietteitä ja totaalista 
väsymystä pienen lapsen nukutusrituaalien 

äärellä.” – Helsingin Sanomat

”Naamaan sattuu. Mahaan sattuu. Poskiin 
sattuu. Silmiin sattuu. En muista, milloin 

olisin nauranut kirjaa näin paljon.” 
– Routakoto

älä lue tätäk
ään kirjaa la

psillesi.

Kuva: Iulia BrozmanKuva: Matthew L. Kaplan

alkuteos	you Have to Fucking Eat,	suomentanut	kaj	lipponen,	

isBn	978-952-264-435-0,	kl	85.2,	sidottu,	32	sivua,	suositus-

hinta	19	e,	ilmestyy	9/15

sarjis



www.intokustannus.fi16

MariMekon	tarina	
kuosien	takana

isBn	978-952-264-439-8,	kl	64.3	ja	99.16,	sidottu,	noin	330	sivua,	värikuvaliitteet,		

suositushinta	37	e,	ilmestyy	9/15
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Esa Koivuranta, Kaisa Läärä, Kati Pehkonen, Tuija Sorjanen,  
Annina Vainio, Nina Karlsson & Otto Ponto

Marimekko 
– Suuria kuvioita 

Marimekko on huikea suomalainen tarina, täynnä suuria tunteita ja isoja kuoseja, surkeita epäonnistumisia 
ja jättipotteja. Mitä emme tiedä Marimekon perustajasta, ikonista nimeltä Armi Ratia? Mitä tapahtui 
1980-luvulla, kun Marimekko oli osa Amer-konsernia? Millä keinoilla Kirsti Paakkanen nosti firman 
uuteen loistoon? Viime aikoina Marimekko on kokenut isot yt-neuvottelut, siirtänyt tuotantoaan 
ulkomaille ja yrittänyt valloittaa maailman, joten millaiset ovat työolot kiinalaisella tehtaalla ja mihin pyrkii 
uusi toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko?

Marimekko – Suuria kuvioita tuo lukijan silmien eteen Marimekon, sen johtajat, johtaja-omistajat ja 
heidän visionsa yhden kerrallaan. Kirjassa kuljetaan Marimekon mukana helsinkiläisestä nyrkkipajasta 
Kiinaan saakka. Teos perustuu yli sataan haastatteluun ja kymmeniin arkistolähteisiin.

Kirjan ovat kirjoittaneet neljä Wahlroos-menestyskirjan kirjoittajaa ja kolme muuta tutkivaa toimittajaa 
Sarkamediasta, nuorten tutkivien journalistien osuuskunnasta: Esa Koivuranta, Kaisa Läärä, Kati 
Pehkonen, Tuija Sorjanen ja Annina Vainio sekä kaksi kuvajournalistia, Nina Karlsson ja Otto Ponto.

Kuva: Sabrina Bqain

tieto
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Miten	vaikeasta	nuoruudesta		
ponnistanut	kaisa	liski	

teki	itsestään	suurMenestyksen?

isBn	978-952-264-461-9,	kl	99.1	&	37.5,	sidottu,	noin	190	sivua,	nelivärinen	haastattelu-		

ja	kuvakirja,	kannen	kuva	Marica	rosengård,	suositushinta	32	e,	ilmestyy	10/15
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Riikka Kämppi

Kaisa
Kaisa on kertomus kuinka tavallisesta tytöstä 
tuli erityinen. Suomen parhaiten tienaava 
kiinteistövälittäjä on kokenut kovia, sisuuntunut 
vaikeuksista ja osaa myös nauraa itselleen. Televisiossa 
näkyvän pinnallisen julkikuvan takana on vahvan 
oikeudentunnon omaava, määrätietoisesti etenevä, 
onnellinen nainen. Mikä on Kaisan salaisuus?

Kirja on kurkistus Kaisa Liskin persoonaan ja 
uraan. Se on samalla kertomus kiinteistövälityksestä 
ja julkisuuden merkityksestä yritys- ja henkilökuvan 
rakentamisessa.

Vantaan Myyrmäestä kotoisin oleva Kaisa tuli 
äidiksi 17-vuotiaana. Kirja on myös selviytymistarina 
kasvattavista nuoruuden kokemuksista. Mukana on 
mustaa huumoria ja nöyryyttä.

Kaisa Liski teki työtä ja onnistui tekemään 
haaveestaan totta, nyt hän on Suomen kaikkien 
aikojen menestyneimpiä kiinteistövälittäjiä ja tv-tähti.

Haastattelukirjassa ollaan Kaisa Liskin kanssa 
asiakas tapaamisissa, televisio-ohjelmien kuvauksissa ja 
puhetilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

Riikka Kämppi on ollut Ylen Hyvä -säätiön 
johtaja ja presidentinvaalissa Pekka Haaviston 
kampanjapäällikkö. Haavisto nousi yllättäen vaalin 
toiselle kierrokselle ja sai valtavan äänisaaliin. Kämppi 
kirjoitti vaalikampanjasta yhdessä Jussi Lähteen 
kanssa Sydänten presidentti -kirjan. Nykyisin Kämppi 
kirjoittaa kirjoja, ja konsultoi yrityksiä & yhteisöjä 
muun muassa johtamisesta ja internetistä.

”Kaisa on niin kiehtova persoona ja tarina, että halusin tietää hänestä enemmän. Päätin kirjoittaa kirjan, 
jotta saisin selville mistä Kaisan itsetunto kumpuaa, miten hän hurmaa ihmiset ja miksi hän on niin 

paljon muita parempi myyjä.

Toivon Kaisan tarinan edustavan naisille inspiroivaa esimerkkiä siitä kuinka lannistettu voi nousta,  
nainen voi pärjätä omilla avuillaan ja rakentaa itsensä näköisen onnellisen elämän.”

–  Riikka Kämppi

suuren yleisön haastattelu
- 

ja kuvakirja kaisa liskist
ä, 

yhdestä suomen kaikkien 

aikojen menestyneimmistä 

kiinteistövälittäjistä  

ja tv-tähdestä.

Kuva: Christina Timonen

tieto
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Hannu Nyberg

Olavi Virta 
hurmiosta turmioon  

Samettiääninen Olavi Virta on yksi Suomen kaikkien 
aikojen suosituimmista laulajista, jota arvostetaan 
niin tango- kuin rockpiireissäkin. ”Täysikuu”, ”Eva”, 
”Poika varjoisalta kujalta” ja ”Hopeinen kuu” ovat 
tuttuja kaikille, mutta mikä mies Ola oikeasti oli?

Olavi Virta hurmiosta turmioon sisältää myös 
kaiken sen kiinnostavan tiedon miehen elämästä, 
jota ei ole aiemmin kerrottu ääneen. Huipulla 
ollessaan Ola eli supertähden elämää. Hän ajeli 
amerikanraudoilla, lensi kukasta kukkaan ja ryyppäsi 
reippaasti. Virta oli toisaalta ahkera harjoittelija 
ja bisnesmies, joka toisaalta hoiti talouttaan ja 
elämäänsä löperösti. Olan ohella värikkäissä 
tarinoissa mukana vilisee aikansa julkkiksia, kuten 
Tapio Rautavaara, Siiri Angerkoski, Pirkko Mannola, 
Toivo Kärki ja tietenkin Virran kruununperijät Reijo 
Taipale ja Eino Grön.

Ilomantsin skandaali vuonna 1959 taittoi Virran 
uran laskuun, kiiltokuvapojan gloria mureni. Viina 
sai laulajan elämässä entistä enemmän valtaa. Virta 
julkaisi vielä muutaman suositun kappaleen, mutta 
poltti itsensä loppuun ja vietti viimeiset vuotensa 
köyhänä ja pilkattuna. Mitä Ilomantsissa oikeastaan 
tapahtui, ja oliko lehtikohussa kysymys yhden 
toimittajan ajojahdista vai pilasiko Virta itse uransa?

Tässä kirjassa Hannu Nyberg oikaisee useita 
Virtaa koskevia tarinoita ja uskomuksia. Hän tarttuu 
aiheeseensa reippaalla otteella, sortumatta turhaan 
hienosteluun.

Kirjassa on täydellinen Virta-diskografia.

ensiMMäinen	totuudenMukainen		
ja	svenGaava	eläMäkerta	

juhlitusta	tanGokuninkaasta

virran 

syntymästä 

100 vuotta! 

isBn	978-952-264-440-4,	kl	78.99,	sidottu,	430	sivua,	paljon	kuvia		

ja	värikuvaliite,	suositushinta	32	e,	ilmestyy	6/15
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”Olavi Virrasta on kirjoitettu varmasti enemmän kuin kenestäkään suomalaisesta 
viihdetaiteilijasta, eikä aina ole pysytty asialinjalla. Hannu Nybergin uusi Virta-kirja on 

mielestäni tässä suhteessa täysin ylivoimainen.”
– Jussi Raittinen

Hannu Nyberg on kerännyt Olavi 
Virtaan liittyvää tavaraa vuodesta 
1978. Hän on julkaissut aikaisemmin 
kirjat Rockista rautalankaan (Otava, 
1984) ja Elvis elää? ( Johnny Kniga, 
2003) sekä kirjoittanut Blues News 
-lehteen. Virtapiiri ry:n kautta Nyberg 
oli puuhaamassa muun muassa 
muistolaattaa Virralle.

seinäjoen tangoma
rkkinoiden teeman

a 

olavi virta!

Aiemmista kirjoista sanottua:

”Paras ja kattavin teos rock’n’roll musiikin tulosta Suomeen.” 
– Studio 55 / Markku Veijalainen Rockista rautalankaan -kirjasta

Kuva: Nauska

tieto
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Timo Kalevi Forss

Toverit herätkää 
– Poliittinen laululiike Suomessa

Toverit herätkää kertoo poliittisen laululiikkeen 
tarinan, joka huipentui 1970-luvulla Agit-
Propin, Kom-teatterin ja muiden ohjelmaryhmien 
kultakauteen. Monista lauluista on tullut ikivihreitä 
klassikkoja: Kenen joukoissa seisot, Natalia, 
Siirtotyöläinen…

Haastateltavina ovat olleet 1970-luvun keskeiset 
tekijät Kaj Chydenius, Pekka Aarnio, Sinikka 
Sokka, Atte Blom, M. A. Numminen, Eero Ojanen 
ja Mikko Perkoila ja moni muu. Kirja rakentuu 
haastatteluista ja musiikin ja sanoitusten ruotimisesta, 
historiallisia ja aatteellisia taustoja unohtamatta. 
Kirja kertoo 1900-luvun alun arkkiveisuista ja kisälli- 
ja työväenlauluista, ja myöhempien sukupolvien 
edustajat, kuten Eppu Normaalin Mikko Saarela ja 
rapparit Paleface ja Rauhatäti, kertovat poliittisen 
laululiikkeen vaikutuksesta tekemisiinsä.

Koskaan aiemmin laululiikkeestä ei ole kirjoitettu 
kattavaa kirjaa. Toverit herätkää selvittää 2010-
luvun perspektiivistä, mistä todella oli kysymys. 
Vasemmistolainen kulttuuri on Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen luonut nahkansa, ja 1970-luvun 
aroistakin aiheista voi vihdoin puhua vapautuneesti.

Toverit herätkää sisältää runsaan kuvituksen, 
näytteitä laululyriikasta ja levynkansista ja myös 
kattavan diskografian ilmestyneistä äänitteistä. Kirja 
on kurkistus kulissien taakse, ja niin paatokselliset 
ylilyönnit kuin taiteelliset tähtihetket tuodaan 
tasapuolisesti esiin. Teos niputtaa yksiin kansiin 
kiistellyn ja edelleen keskustelua herättävän osan 
suomalaisen taiteen historiaa.

kajahtava	historiikki	laululiikkeestä	
aGit-propin	faneille	ja		

poliittisen	Musiikin	ystäville

”Kappaleista esimerkiksi Euroopan syrjäkylät ja Siirtotyöläinen ovat järkyttävällä tavalla 
ajankohtaisia tänäkin päivänä. Kuten Dialektiikan ylistys -laulun sanoissa sanotaan,  

vääryys etenee tänään varmoin askelin.” 
– Sinikka Sokka

isBn	978-952-264-441-1,	kl	78.89,	sidottu,	nelivärinen,	n.	300	sivua,		

suositushinta	35	e,	ilmestyy	7/15
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kirja on mukana m
onessa, muun muas

sa 

työväenkirjallisu
uden päivän ohjel

massa 

tampereella.

julkistus työväen
 musiikkitapahtum

assa 

24.7., esiintymäs
sä sinikka sokka 

ja 

vuokko hovatta!

syyskaudella tila
isuus kom-

ravintolassa, esi
intyjänä paleface

!

Timo Kalevi Forss (s. 1967) on 
helsinkiläinen tietokirjailija, toimittaja ja 
muusikko. Hän on julkaissut muun muassa 
rocklyriikka-antologian Alumiinikuu 
(Kirjayhtymä 1999) sekä tietokirjat Karjala 
edestakaisin (Like 2010) ja Napakirja 
(Rosebud 2013). Toimittajana Forss on 
kirjoittanut lukuisia juttuja muun muassa 
Voimaan, Like Uutisiin sekä Rauhan 
puolesta -lehteen. Hän on tehnyt myös 
ohjelmia Radio Helsinkiin. Timo Kalevi 
Forss soittaa kitaraa yhtyeissä the Atomic 
Blast ja Amurin Tiikerit. Hänet tunnetaan 
myös lauluntekijänä, erityisesti sanoittajana. 
Hänen tekstejään ovat esittäneet muun 
muassa Freud, Marx, Engels & Jung, 
Vibrakööri, Muska, Danny, Tumppi Varonen 
ja Sinikka Sokka.

Kuva: Nauska

tieto
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Heikki Hilamaa & Seppo Varjus

Kumouksen äänet 
– Yhdysvaltojen murros ja musiikki 
1960–1984

Kansalaisoikeustaistelu, Vietnamin sota, öljykriisi, 
Watergate-skandaali… Yhdysvallat kävi läpi suuria kriisejä 
1960- ja 1970-luvuilla. Miten ne heijastuivat rockissa, 
jazzissa, soulissa?

Kumouksen äänet kertoo tarinan, joka alkaa 60-luvun 
alusta ja Bob Dylanista ja päättyy 80-luvun alun mustaan 
hip hopiin. Folk-legenda Pete Seegeriä uhkasi vankila 
mielipiteidensä vuoksi, mutta hänen oppipoikansa Bob 
Dylan nousi palvotuksi tähdeksi. Sam Cooke yritti 
musiikillaan ilmaista samaa kuin Martin Luther King Jr. 
puhujalavaltaan. Kummankin elämä päättyi luotiin. Kun 
Bostonissa mellakoitiin Kingin murhan vuoksi, James 
Brown rauhoitti kaupungin musiikillaan. Kun Chicagossa 
taisteltiin, ensimmäinen punk-bändi MC5 kiirehti 
mukaan. 1970-luvulla epäpoliittinen disco-musiikki antoi 
rytmin homojen oikeuksia ajavalle liikkeelle. Aatteet 
hiipuivat, mutta Velvet Undergroundin oppien pohjalta 
New Yorkin musiikki heräsi uuteen eloon. Patti Smith toi 
feminismin rockiin, hip hop mustan tietoisuuden takaisin.

Heikki Hilamaan ja Seppo Varjuksen uusi kirja 
Kumouksen äänet kertoo mullistusten ajasta Yhdysvaltojen 
musiikissa ja yhteiskunnassa.

Heikki Hilamaa ja Seppo Varjus ovat aiemmin 
kirjoittaneet kirjat Reggae! – Jamaikan Pop (Like 1997), 
Musta syke – Soulin, Discon ja Hip Hopin tarina (Like 
2000) ja Ennen Elvistä – Jazz, blues ja country 1900–1956 
( Johnny Kniga 2013). Heikki Hilamaa on Yleisradion 
arkistotoimittaja ja Seppo Varjus Ilta-Sanomien 
toimittaja, joka on työskennellyt Helsingin Sanomissa ja 
Veikkaajassa.

BoB	dylan,	Mc5,	patti	sMith	
ja	Bruce	sprinGsteen.	

he	kaikki	olivat	”kuMouksen	ääniä”

Kuva: Ville Sutinen

tieto

isBn	978-952-264-447-3,	kl	78.891,	nidottu,	noin	270	sivua,	runsaasti	
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Anton Monti

Punaiset prikaatit
– Italian väkivallan vuodet 1970–1988

Elokuussa 1970 alkoivat Italiassa ”lyijyn vuodet”: Punaiset prikaatit 
tappoi ja kidnappasi kapitalistien kätyreitä, ryösti pankkeja ja 
sabotoi tehtaita. Prikaatilaiset olivat ammattilaisia, jotka saivat 
kuukausipalkkaa ja asuivat yhdessä salaisissa soluissa.

Miten prikaati organisoitui ja suunnitteli ja toteutti iskuja? 
Miten he kidnappasivat ja tappoivat ex-ministeri Aldo Moron? 
Kuka oli erikoinen miljardööri Feltrinelli, Fidel Castron kaveri, joka 
rahoitti äärivasemmistoa ja lopulta kuoli asentaessaan pommia? 
Mikä saa eurooppalaisen tekemään poliittista väkivaltaa?

Kirja kertoo Punaisten prikaatien historian vuodesta 1970 
loppuun saakka vuoteen 1988. Traaginen kertomus sisältää 
jännityselokuvan elementit.

Anton Monti syntyi Helsingissä 1964 ja kasvoi Roomassa ”lyijyn 
vuosina” 1969–1988 keskellä poliittista väkivaltaa. Näinä vuosina 
hän tutustui henkilöihin, jotka ovat sittemmin toimineet Punaisissa 
prikaateissa. 1990-luvun lopulla Monti kirjoitti useita artikkeleita 
politiikasta suomalaisiin, ruotsalaisiin, italialaisiin, ranskalaisiin ja 
saksalaisiin julkaisuihin. Työurallaan hän on toiminut autoalan ja 

kansainvälisen kaupan 
johtotehtävissä. Monti 
on naimisissa Helsingin 
apulaiskaupunginjohtajan 
Anni Sinnemäen kanssa, 
ja heillä on yksi yhteinen 
lapsi.

historiakirja	kertoo	italian		
punaisten	prikaatien	verisen	

tarinan	alusta	loppuun

Kuva: Nauska

isBn	978-952-264-450-3,	kl	96.2,	sidottu,	noin	300	sivua,		

suositushinta	32	e,	ilmestyy	10/15
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ovatko	suoMalaiset	”länsiMaalaisia”?	
sivistynyt	ja	hauska	provokaatio	suoMalaisuudesta

Kuva: Hannu Jukola

”jeesus, platon, 
aristoteles, alek

santeri suuri  

ja roomalaiset tu
skin muistuttivat

 Brad pittiä sini
sine 

silmineen ja vaal
eine hiuksineen.”

”missä suomalaise
t olivat viimeise

t tuhannet vuodet
,  

kun välimerellä f
ilosofoitiin?”

”gandhin näkemys 
läntisestä sivili

saatiosta:  

’se olisi todella
 hyvä idea!’”

isBn	978-952-264-448-0,	kl	32,	nidottu,	n.	250	sivua,		

suositushinta	26	e,	ilmestyy	9/15

Karim Maïche

Mitäs me länsimaalaiset! 
– Suomi ja lännen käsite 

Miten suomalaisissa koulukirjoissa lapsiimme juurrutetaan usko 
siihen, että on olemassa länsi, joka on vapaa, demokraattinen, 
sekulaari, rationaalinen ja itsekriittinen? Mitä yhteistä on antiikin 
Kreikalla ja Natolla? Entä miten Kalevala, Sibelius ja vuoden 1934 
Miss Eurooppa Ester Toivonen liittyvät toisiinsa?

Lännestä puhuminen on ajankohtaista. Se on läsnä Ukrainan 
konfliktissa ja Charlie Hebdo -lehden pilapiirtäjien murhiin 
liittyvässä sananvapauskeskustelussa. Mitäs me länsimaalaiset! 
-kirja vastaa syviin kysymyksiin suomalaisesta identiteetistä ja 
maailmanpolitiikasta. Teoksessa osoitetaan pelottavalla ja joskus 
hauskallakin tavalla se, miten lännen käsitteen käyttäminen vaikuttaa 
ympäröivän maailman hahmottamiseen.

Karim Maïche on suomalais-algerialainen tutkija ja toimittaja, joka 
tekee väitöskirjaa Algerian ay-liikkeestä. Maïche on syntynyt ja 
kasvanut Helsingissä ja valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi 
Lapin yliopistossa 
Rovaniemellä, missä 
hän on myös esiintynyt 
turisteille joulupukin 
tonttuna.

tieto
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Ville Iivarinen

Raha 
– Mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla

Tiesitkö, että pankit eivät oikeasti lainaa rahaa? Entä tiesitkö, että 
jos kaikki maailman velat maksettaisiin, maailmassa ei voisi olla 
enää rahaa?

Yhteiskuntien rahoitus on täysin riippuvaista pankkien tekemistä 
velkasuhteista. Se on perimmäinen syy toistuviin finanssikriiseihin, 
yhteiskuntien mielettömään velkaantumiseen, demokratian 
voimattomuuteen ja ekologisesti tuhoisaan loputtoman 
talouskasvun tavoitteluun. 

Raha kertoo kaiken, mitä et tiennyt rahasta. Monet maailman 
suurista ongelmista voitaisiin ratkaista, jos raha toimisi niin kuin 
ihmiset luulevat sen toimivan.

Raha on ensimmäinen suomenkielinen esitys rahareformi-
liikkeen rahakritiikistä. 

Ville Iivarinen on valtiotieteiden maisteri ja raha-aktivisti. Hän 
on toiminut useiden vuosien ajan Suomen Talousdemokratia 
ry:n puhemiehenä ja tullut tunnetuksi esiintymisestään Ajan 
Henki -elokuvassa ja lukuisissa radio-ohjelmissa, talousaiheisista 
blogikirjoituksistaan ja luennoistaan sekä leiriytymisestään 

eduskuntatalon 
edustalle Occupy-
liikkeessä.

tiedätkö	Mitä	raha	todella	on?	
et	–	ennen	kuin	luet	täMän	kirjan

Kuva: Otari Kokojevs

tieto

isBn	978-952-264-446-6,	kl	36.2,	nidottu,	n.	300	sivua,	suositus	hinta	29	euroa,	ilmestyy	10/15
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Taru Anttonen & Jukka Vornanen

Lihansyöjien maa 
– Totuus suomalaisten sairauksista, 
ympäristöstä ja kasvissyönnistä 

Kasvanut syöpäriski, sydän- ja verisuonisairaudet ja kakkostyypin 
diabetes. Köyhtyvä luonto, metaanipäästöt, rehevöityvät vesistöt 
ja ahtaasti elävät tuotantoeläimet. Runsas lihansyönti on tikittävä 
aikapommi niin suomalaisten terveyden, ympäristön kuin 
eläintenkin kannalta. Silti suomalaiset syövät lihaa enemmän kuin 
koskaan. Miksi?

Kirjassa selvitetään, mitä uusin tutkimus paljastaa 
lihankulutuksen vaikutuksista terveydelle ja miksei lihankulutusta 
suitsita valtion taholta voimakkaammin. Miksi kasvisruuan 
vaatiminen päiväkodeissa tai kouluissa kuohuttaa, mutta 
lihansyönnin arvostelua monet pitävät kiusallisena? Kuka päättää, 
mitä suomalaiset syövät?

Vaikka suomalaiset ovat lihansyöjäkansaa, rantautui 
vegetarismikin maahamme jo 1800-luvun lopulla, jolloin 
kasvissyöntiä harrastettiin ensi sijassa terveydellisistä syistä. Mitä 
onkaan kasvissyönnin tiellä? Lihansyöjien maa nostaa lihansyönnin 
ongelmat ruokapöydälle.

Taru Anttonen on helsinkiläinen sosiologi ja suunnittelija 
opintokeskus Visiossa. Hän lopetti lihansyönnin kahdeksan vuotta 
sitten ympäristösyistä mutta puoltaa kasvissyöntiä myös eettisistä 
syistä ja terveytensä takia. Anttonen on kotoisin maitotilalta Itä-
Suomesta.

Jukka Vornanen on 
tohtorikoulutettava Turun 
yliopistossa ja valmistelee 
kulttuurihistorian 
väitöskirjaa kasvissyönnin 
historiasta Suomessa. 
Vornanen on ollut pesco-
vegetaristi vuodesta 2009.

Mitä	suoMalaisten	lihansyönti		
tekee	terveydelle,	

luonnolle	ja	eläiMille?

Kuva: Unto Helo

isBn	978-952-264-444-2,	kl	59.34,	sidottu,	n.	270	sivua,	

suositushinta	29	e,	ilmestyy	10/15

tieto
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Halme, Hukkinen, Korppi-Tommola, Linnanen, 
Liski, Lovio, Lund, Luukkanen, Nokso-Koivisto, 
Partanen & Wilenius

Maamme energia 
Maailma etenee eri suuntaan kuin Suomi. Maassamme ei tällä hetkellä 
nähdä kokonaisuutta, energian suurta kuvaa. Hukkaammeko tärkeiden 
työpaikkojen, talouskasvun ja kotimaisen energiaomavaraisuuden 
mahdollisuudet?

On kyse kokonaisesta paradigman muutoksesta. Kohtalomme 
ratkaisevat energiatehokkuus, uusiutuva tuotanto ja älyn lisääminen 
järjestelmiin.

KTT Minna Halme on vastuullisen liiketoiminnan professori Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulussa.

PhD Janne I. Hukkinen on Helsingin yliopiston ympäristö-
politiikan professori.

FT Jouko Korppi-Tommola on Jyväskylän yliopiston fysikaalisen 
kemian emeritusprofessori, joka on toiminut varadekaanina, 
Nanotiedekeskuksen johtajana ja ollut uusiutuvan energian opetus- ja 
tutkimusohjelman perustaja ja johtaja.

KTT, DI Lassi Linnanen on ympäristötalouden ja -johtamisen 
professori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

KTT Matti Liski on taloustieteen professori Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulussa.

KTT Raimo Lovio on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori ja johtamisen laitoksen 
johtaja.

TkT Peter Lund on Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori.
TkT Jyrki Luukkanen työskentelee Turun yliopiston 

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa energia-, ympäristö- ja kehitys-
kysymysten tutkimusjohtajana.

MuM Oskari Nokso-Koivisto on laulutaiteilija, joka on toiminut 
energiapoliittisen vaikuttamishankkeen hankejohtajana.

TkT Jarmo Partanen työskentelee Lappeenrannan teknillisessä 
yliopistossa sähkömarkkinoiden ja sähköverkkojen professuurissa.

VTT Markku Wilenius Turun yliopiston Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksen erityisasiantuntija. 

kyMMenen	professorin	kirja	
suoMen	tulevaisuudesta

voiko sähkön hint
a 

olla nolla?

isBn	978-952-264-457-2,	kl	60.8,	sidottu,	n.	150	sivua,	

suositushinta	27	e,	ilmestyy	5/15
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Veli-Pekka Lehtola

Saamelaiskiista
Suomi ei ole ratifioinut YK:n alaisen työjärjestö ILO:n sopimusta 
alkuperäiskansojen suojelemiseksi. Norja ratifioi sen jo 1990-luvulla, 
mutta Suomessa asiasta on väitelty jo 25 vuotta.

Mistä saamelaiskiistassa on kysymys? Miksi ILO-sopimuksen 
ratifiointi on kerta toisensa jälkeen lykkääntynyt, viimeksi 
eduskunnassa maaliskuun alussa 2015? Mitkä ovat ne perustelut, 
joiden takia Suomen kansainvälinen maine alkuperäiskansoja 
koskevan lainsäädännön kehittäjänä rapautuu?

Professori Veli-Pekka Lehtolan kirja Saamelaiskiista on 
ensimmäinen kokonaisesitys kiistasta, joka on pohjoisessa 
tulehduttanut ihmisten välejä jo vuosikymmeniä, mutta josta ei 
Etelä-Suomessa tiedetä juuri mitään.

Veli-Pekka Lehtola (s. 1957) on saamelaisen kulttuurin professori 
Oulun yliopistossa. Inarista kotoisin oleva Lehtola on äitinsä 
puolelta saamelaista ja isänsä puolelta suomalaista sukua. Lehtola 
valittiin vuoden tietokirjailijaksi 2011, ja hän on julkaissut 
kaksitoista kirjaa ja noin 70 tieteellistä artikkelia.  

etelässä	ei	edes	tiedetä	
Millainen	vääntö	

saaMenMaalla	on	käynnissä

kirja julkaistaan
 turun 

kirjamessuilla.

Kuva: Minna Rasmus

tieto

isBn	978-952-264-458-9,	kl	32.2,	nidottu,	n.	240	sivua,	
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Erkki Lähde

Suomalainen metsäsota
– Miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuun

Suomen metsäpolitiikka on nojannut yhteen totuuteen, jota ei 
ole saanut kyseenalaistaa. Tässä kirjassa professori Erkki Lähde 
kertoo osallisuudestaan 60 vuotta kestäneeseen ”metsäsotaan”, 
jossa metsänhoidollista taistelua on käyty virallisen totuuden, eli 
tasarakenteisen kasvatuksen, ja Lähteen ajaman jatkuvan kasvatuksen 
paremmuudesta. 

Kun Lähde nuorena tutkijana 1970-luvulla alkoi Lapissa kiinnittää 
huomiota vaihtoehtoisiin metsän uudistamistapoihin, häneen lyötiin 
kerettiläisen leima. Kun hän myöhemmin tutkimusryhmänsä tuloksiin 
perustuen uskalsi esittää, että vanhasta metsänhoidollisesta harsinnasta 
kehitetty jatkuvan kasvatuksen malli oli sekä taloudellisesti että 
ympäristön kannalta ylivoimainen tasarakenteiseen kasvatukseen 
verrattuna, hän sai koko virallisen metsäorganisaation vihat päälleen. 

Ainoan oikean metsänhoidon paradigma – tasarakenteinen 
kasvatus – murtui, kun Suomeen säädettiin vuonna 2014 uusi 
metsälaki, jossa sallitaan muitakin metsänkäsittelyn vaihtoehtoja, 
niiden joukossa jatkuvan kasvatuksen menetelmä. Lähteen toteamus 
”metsät kasvavat ilmaiseksi ja aivan itsestään” sai uuden metsälain 
kautta laillistuksensa.

Erkki Lähde nimitettiin Metlan metsämaatieteen professoriksi 
vuonna 1978 ja pari vuotta 
myöhemmin metsänhoidon 
professoriksi. Hän on kehittänyt 
avohakkuuvapaan niin sanottuun 
metsän jatkuvan kasvatuksen 
menetelmän ja julkaissut useita 
kirjoja ja suuren määrän tieteellisiä 
julkaisuja ja artikkeleita, yhteensä 
noin 500. Saman verran on myös 
kertynyt esitelmiä ja tietotauluja. 
Hän jäi eläkkeelle vuonna 2003 
mutta jatkaa edelleen tutkimustyötä.

Metsälaki	Muuttui,	nyt	jatkuva	
kasvatus	on	Mahdollista.	

täMä	kirja	kertoo	Miten	se	tehdään

”Lähde lataa täyslaidallisen ns. virallisen 
metsäpolitiikan kellokkaita (’metsämafiaa’) 

kohtaan.”
– Emeritusprofessori Esko Riepula

“Ainutlaatuinen kirja”
– Akatemiaprofessori Ilkka Hanski

”Mukaansatempaava ja humoristinen, tiukkaa 
asiaa tykittävä lukukokemus.”

– Metsänomistaja, taiteilija Minna Hokka

”Yleensä vastaavat teokset palkitaan Nobelilla 
ja suurella arvostuksella – tuskin kuitenkaan 

Lähdettä.”
– Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja 

Risto Sulkava

tieto

isBn	978-952-264-453-4,	kl	67.5	&	99.1,	sidottu,	n.	370		
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Sami Outinen

Sosiaalidemokraattien tie 
talouden ohjailusta markkina-
reaktioiden ennakointiin
– Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa 
Suomessa 1975–1998 

1970-luvun puolivälissä talouskasvu hiipui ja työttömyys kääntyi 
nousuun. Mihin suuntaan sosiaalidemokraatit alkoivat ohjata 
Suomea – ja etenkin työllisyyttä?

SDP:n uusi taktiikka kiteytyi vuonna 1977. Niin sanotussa 
”Bad Sillanpää” -kokouksessa korostettiin yksityistä yritys-
toimintaa ja verotuksen hillintää. 1980-luvulla strategiaksi 
vakiintuivat markkinavetoiset ratkaisut, pyrkimys hallittuun 
rakennemuutokseen, talouden ohjailun lieventäminen ja rahoitus-
markkinoiden vapauttaminen. 1990-luvulla keskiöön nousi 
markkinareaktioiden ennakointi.

Sami Outisen tutkimus perustuu uusimpiin arkistolähteisiin 
ja tarkastelee sosiaalidemokraattien suhdetta sosialismiin, 
kapitalismiin, markkinoihin ja uusliberalismiin vuosina 1975–1998. 
Keskiössä ovat etenkin kamppailut Kalevi Sorsan, Pertti Paasion, 
Ulf Sundqvistin ja Paavo Lipposen johtamien sosiaalidemokraattien 
suunnasta. Kirja 
kertoo, miten 
Sosialidemokraattinen 
puolue oikeistolaistui – 
ja kenen johdolla tämä 
tapahtui.

Sami Outinen on 
yhteiskuntahistorioitsija 
Helsingin yliopistosta. 
Karkkilasta kotoisin 
oleva Outinen tarkkailee 
maailman menoa median, 
teatterin, kirjallisuuden 
ja ruumiinkulttuurin 
välityksellä.

väitöskirja	deMarien	historiasta	
ruotii	sorsan,	paasion,	sundqvistin	

ja	lipposen	kaMppailut

Kuva: Nina Kairisalo

tieto
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Ilkka Taipale

Venäjä Mon Amour
Ilkka Taipaleen ensimmäiset muistelmat 50 vuoden ajalta 
naapurimaastamme kulkevat Vienanjoen rannoilta Arkangelista 
Kaliningradiin ja Pietarista Vorkutaan läpi vankiloiden ja 
mielisairaaloiden. Tarinoita on kuvernööreistä akateemikkoihin ja 
sotilasjohtajiin. Ja ystävissä riittää!

Mitä tapahtui Daniel Ellsbergille ja Greenpeacen 
laivalle Pietarissa? Olisiko Ilkka piilottanut Viron 
pakolaishallituksen Kellokosken sairaalan suljetulle osastolle? 
Oliko sydänveritulppien liuotushoito huuhaa-lääketiedettä 
Neuvostoliitosta? Siirsikö Janajev vallankaappaustaan yli 
viikonlopun Euroopan läntisten rauhanvoimien takia? Kuoliko 
Ilkan kirjan kääntäjä kerrostalon räjähtäessä? Laittoiko 
gynekologi, varaministeri sormensa väärään paikkaan? Yrittivätkö 
Paavo Väyrynen ja Iiro Viinanen tuhota maamme ainoan 
Itämerikeskuksen?

Näihinkin vastaa Guinnessin ennätysten kirjaan kavereidensa 
määrän takia päätynyt Taipale.

Ilkka Taipale on ollut neljännesvuosisadan Kellokosken 
Itämerikeskuksen ja sitä ylläpitäneen säätiön johdossa. Jo puoli 
vuosisataa hän on ollut kansainvälisessä sitoutumattomassa 

rauhanliikkeessä ja 
tarkastellut syvällisesti 
NL:n ja Venäjän 
asioita.

ilkka	taipaleen	hulvattoMat	

MuistelMat	venäjältä

Kuva: Nauska

tieto
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Jyrki Lappi-Seppälä

Tuulimyllyjä päin 
– Kapinallisen kielimiehen muistelmia

Jyrki Lappi-Seppälän (s. 1945) muistelmat on yhden miehen 
huikea matka vinhana pyöriviä tuulimyllyjä vastaan. Alussa oli 
aineellisesti turvattu lapsuus etelähelsinkiläisessä porvarisperheessä 
tunnetun kokoomusvaikuttajan poikana. Sitten tuli pikatrippi 
suomalaisen elokuvan lapsitähtenä, lukiolaisena herännyt 
kapinamieli, opintojen rahoittaminen satamatyömiehenä ja 
kehitysmaiden vapautusliikkeiden tukeminen.

Mukaan on mahtunut matkoja eri puolille maailmaa ja toimintaa 
kansainvälisen Chile-solidaarisuusliikkeen kärkipaikoilla. Samalla 
on ponnisteltu oman maan ja yhteiskunnan muuttamiseksi, siitä 
kymmenen vuotta järjestäytyneen radikaalivasemmiston riveissä.

Oikeita töitäkin on pitänyt tehdä. Jyrki Lappi-Seppälä on 
ehtinyt olla päivätyössä kustannustoimittajana, kustantajana, 
taistolaiskirjapainon johtajana, kehitysyhteistyöprojektin 
koordinaattorina Väli-Amerikassa ja lopulta toistakymmentä vuotta 
EU-komission kieliasiantuntijana Brysselissä, Luxemburgissa ja 
Tallinnassa. Kutsu on käynyt myös Nobel-juhliin ja presidentti 
Kekkosen tulkiksi.

Ennen kaikkea Lappi-Seppälä on kuitenkin kielimies: palkittu 
kaunokirjallisuuden kääntäjä, joka on suomentanut muun muassa 
Luiz Ruffaton, Pablo Nerudan (Nobel 1971), Octavio Pazin 
(Nobel 1990), José Saramagon (Nobel 1998) ja Mario Vargas 
Llosan (Nobel 2010) teoksia. Käännöskavalkadin kirkkain helmi 
on kuitenkin Cervantesin romaaniklassikon Don Quijoten uusi 
suomennos.

kääntäjäleGendan	ja	kosMopoliitin		
kiehtova	Matka	sodanjälkeisestä	

suoMesta	MaailMalle

isBn	978-952-264-451-0,	kl	99.1,	sidottu,	osittain	

nelivärinen,	n.	220	sivua,	suositushinta	29	e,		

ilmestyy	10/15

tieto
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Ele Alenius

Maailmankehityksen  
suuri käänne
Kaksi vuosisataa teollista aikaa mullisti perusteellisesti ihmisten 
elämän koko maapallolla. Nyt olemme jättämässä teollisen 
aikakauden taaksemme. Uusi tieteellis-teknologinen aikakausi on 
alkanut. Miten otamme sen vastaan?

Ele Alenius on yhteiskuntateoreetikko, tietokirjailija ja 
poliitikko, joka on kulkenut epätavanomaisen reitin 1920-
luvun tamperelaisesta ”punikinpojasta” yhdeksi kansakunnan 
moraalisista ja älyllisistä auktoriteeteista. Hän oli Suomen pankin 
johtokunnan jäsen 1977–1992, kansanedustaja 1966–1977 ja 
toinen valtiovarainministeri 1966–1970.

Alenius on kirjoittanut useita tietokirjoja, muun muassa 
Suomalainen ratkaisu (1974), Sosialismin ideologia ja aikakauden 
muutos (1985) ja Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta 
(2000).

Ele Allan Alenius (s. 1925) on eläkkeellä oleva suomalainen 
poliitikko ja valtiotieteen tohtori. Hän oli Suomen pankin 
johtokunnan jäsen 1977–1992, kansanedustaja 1966–1977 ja 
toinen valtiovarainministeri 1966–1970.

leGendaarisen	ele	aleniuksen	teos	
julkaistaan	kovakantisena	juhlapainoksena

”Ele Alenius ammentaa historiasta ja filosofiasta pitkän linjan pankkimiehen 
täsmällisyydellä. Toiveikkuudessaan ja idealismissaan hän astelee samoja reittejä 

ihmiskunnan viisastuttamiseksi kuin Immanuel Kant tai Bertrand Russell.” 
– Jyrki Alenius, Helsingin Sanomat

”Vanhaa mainoslausetta mukaillen voisi sanoa:  
Ajattelemisen aihetta antoi Ele Alenius.” 

– Jukka Parkkari, Suomen Kuvalehti

isBn	978-952-264-456-5,	kl	32,	sidottu,	n.	220	sivua,	

suositushinta	29	e,	ilmestyy	6/15

tieto
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Martti Hellström, Peter Johnson,  
Asko Leppilampi & Pasi Sahlberg

Yhdessä oppiminen
– Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja filosofia

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa työskennellään pienryhmissä. 
Opettaja innostaa ja ohjaa, ja oppiessa syntyy sosiaalisia taitoja, 
oppimisen iloa ja positiivista yhteisöllisyyden tunnetta. 

Yhdessä oppiminen on ajankohtainen, 2020-luvulle päivitetty teos 
yhteistoiminnallisuudesta, sen perusteista ja menetelmistä. Vuoden 
2016 opetussuunnitelman myötä peruskouluille ja lukioille tarjoutuu 
mahdollisuus uudistua.

Kirjan voi lukea itsenäisesti tai sitä voi käyttää yhteistoiminnallisen 
oppimisen tapaan. Kirja soveltuu opettajille ja opetuksesta päättäville 
kaikilla hallinnon ja politiikan tasoilla.

Martti Hellström on KT, opetusneuvos, 
luokanopettaja ja rehtori, jonka vuosina 
1989–2014 johtama Espoon Auroran koulu 
tunnetaan innovatiivisena, pedagogisesti 
vahvasti yhteisöllisenä kouluna. 

Peter Johnson, KT, on soveltanut 
yhteistoiminnallisen johtamisen 
menetelmiä opettajan, rehtorin ja vuodesta 
2008 alkaen Kokkolan kaupungin 
sivistysjohtajan tehtävissä.

Asko Leppilampi on KM, PkO, yrittäjä 
ja työyhteisövalmentaja. Hän on tuonut 
25 vuoden ajan yhteistoiminnallisuuden 
filosofiaa ja toimintatapoja Suomeen 
rehtorina, kouluttajana, valmentajana ja 
tietokirjailijana.

Pasi Sahlberg on professori Harvardin 
yliopistossa ja KT. Hän on luonut 
kansainvälisen uran koulutuksen 
asiantuntijatehtävissä Maailmanpankissa, 
Euroopan koulutussäätiössä ja on 
huippusuosittu puhuja maailmalla.

kohti	oppiMisen		
vallankuMousta
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tieto

isBn	978-952-264-459-6,	kl	38.2,	nidottu,	n.	250	sivua,	

suositushinta	33	e,	ilmestyy	8/15
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Le Monde diplomatique 

1900-luvun atlas
– Kriittisen historian käsikirja

1900-luvun Atlas – kriittisen historian käsikirja 
käy uusin silmin läpi historiaa teollisesta vallan-
kumouksesta meidän päiviimme: teos ei vain luettele 
faktoja, vaan selittää, asettaa ne perspektiiviin ja 
purkaa yleistyneitä virhekäsityksiä.

Teos antaa voittajien lisäksi tilaa voitetuille 
ja Pohjoisen lisäksi Etelälle. Se avaa maailmaa 
muovaavia, historiallisia kokonaisuuksia helpommin 
hahmotettaviksi, ja antaa siten välineitä ymmärtää 
tämän hetken suuria kehityskulkuja.

Kirjan on poimittu mukaan otteita useiden eri 
maiden eri aikakausien koulujen historiankirjoista 
– paitsi kaikista suurvalloista myös Syyriasta, 
Algeriasta, Palestiinasta, Turkista, Syyriasta, 
Nicaraguasta ja Boliviasta. Teos sisältää runsaasti 
karttoja ja infografiikkaa. Kuvitus nostaa esiin kunkin 
aikakauden taiteilijoiden töitä, julisteita, valokuvia ja 
tekstejä.

Teos jatkaa Le Monde diplomatiquen suosittujen 
kartastojen sarjaa: ne ovat ainutlaatuisia kiteyttäessään 
maailmanlaajuisia tapahtumia. Lukuista kartat 
ja graafit antavat välineitä ymmärtää sekä 
maailmanlaajuisia että paikallisia kehityskulkuja. Ne 
sopivat niin kouluihin, yliopistoihin kuin tavallisille 
lukijoille.

upea	nelivärinen	historiateos	
teollisesta	vallankuMouksesta	

Meidän	päiviiMMe

Aiemmista Atlaksista sanottua:

”Diplon karttoja arvostetaan, sillä ne onnistuvat ilmaisemaan vaikeat maailmanpoliittiset aiheet 
selkeästi ja ovat täynnä erilaisia yksityiskohtia.” 

– Jenni Virtanen, Helsingin Sanomat

”Valtioiden rooli on murentunut, uudet globaalit valtasuhteet näytetään nyt Maailmanpolitiikan Atlas 
-karttakirjassa.” – Markus Ånäs, Kauppalehti

tieto

alkuteos:	Manuel d’histoire critique de la révolution industrielle a nos jours,	
suomentanut	jorma	penttinen,	isBn	978-952-264-462-6,	kl	91	&	90.2,	sidottu	
pehmeäkantinen,	192	sivua,	neli	värinen,	suositushinta	29	e,	ilmestyy	9/15
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Naomi Klein

Tämä muuttaa kaiken 
– Kapitalismi vs ilmasto 

Unohda kaikki mitä luulet tietäväsi ilmastonmuutoksesta. 
Ikävä totuus on, että kaiken takana ei ole hiili vaan 
kapitalismi. Hyvä uutinen on, että voimme voittaa 
kriisin, muuttaa epäonnistuneen talousjärjestelmämme ja 
luoda jotain paljon parempaa.

Tämä muuttaa kaiken on Naomi Kleinin, 
Tuhokapitalismin nousun ja No logon kirjoittajan, 
toistaiseksi optimistisin kirja. Siinä Klein käy käsiksi 
uhkista suurimpaan, jonka ihmiskunta on koskaan 
kohdannut: nykyisen talousjärjestelmän käymään sotaan 
maapallomme elämää vastaan.

Tulipalot, tulvat, myrskyt ja kuivuudet välittävät 
voimakkaan viestin, herätyshuudon. Enää ei riitä, että 
vaihdamme hehkulamput. Meidän on muutettava 
maailma – ennen kuin maailma muuttuu niin rajusti, 
ettei kukaan ole turvassa. Seuraavan talousjärjestelmän 
puolesta taistellaan jo yllättävillä ja innostavilla tavoilla. 

naoMi	klein	uudistaa	
keskustelun	Myrskyisästä	

ajasta,	jossa	jo	eläMMe

alkuteos	This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate,	suomentanut	

henri	purje,	isBn	978-952-264-405-3,	kl	36	&	50.1,	nidottu,	750	sivua,		

suositushinta	34	e,	ilmestyy	10/15
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kirjailija 
vierailee 
joulukuussa 
suomessa pariisin 
ilmastokokouksen 
yhteydessä.

Kuva: Kourosh Keshiri

Naomi Klein on palkittu toimittaja, 
kolumnisti ja kirjailija. Hänen aiemmat 
kirjansa Tuhokapitalismin nousu ja No 
logo olivat kansainvälisiä menestyksiä, 
jotka on käännetty kymmenille kielille 
ja joista on otettu yli miljoonan 
kappaleen painos. Klein on kirjoittanut 
lukuisiin lehtiin ja kuuluu ilmastokriisiä 
ratkaisevan, kansainvälisen 350.org 
-liikkeen hallitukseen. Tämä muuttaa 
kaiken palkittiin vuoden 2014 
arvostetulla Hilary Weston Writers’ 
Trustin tietokirjapalkinnolla ja nousi 
heti ilmestyttyään lukuisille bestseller-
listoille. Sen oikeudet on myyty yli 20 
kielelle.

”Kleinin kirjoitustyyli on henkilökohtainen ja mukaansa tempaava. Vastapainoksi hän on jälleen tehnyt  
laajan selvitystyön, jonka jäljiltä kirjassa esitetyt tiedot ovat hyvin luotettavia.”

– Helsingin Sanomat

”Kirja on niin kunnianhimoinen ja merkityksellinen että sitä on melkein mahdoton arvioida.  
Tärkein ympäristöaiheinen kirja Äänettömän kevään jälkeen.”

– New York Times Book Review

”Valtava, monisyinen, haastava.” – Booklist Review

”Naomi Klein käsittelee aikakautemme merkittävimpiä kysymyksiä.” – Arundhati Roy, kirjailija

”Hätkähdyttävän vahva, tyhjentävä, tarinoiva teos.” – Globe & Mail Review

”Tämä kirja on varoitus. Siihen on kiinnitettävä huomiota.” – New Statesman

tieto
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Ulrike Herrmann

Pääoman voitto 
– Kasvun, rahan ja kriisien historia 

Raha on mysteeri: kaikki käyttävät sitä, mutta kukaan ei ymmärrä 
sitä. Jopa kuuluisimmat taloustieteilijät epäonnistuvat sen 
määrittelyssä. Sama pätee rahoitusmarkkinoihin. Siksi kenen 
tahansa, joka haluaa ymmärtää miten nykyinen kapitalismi toimii, 
tulisi lukea tämä kirja.

Pääoman voitto kertoo myös, miten talousjärjestelmämme on 
syntynyt. Esimerkit historiasta auttavat ymmärtämään tämän 
päivän ongelmia. Herrmann kuvaa aluksi, miten kapitalismi 
syntyi, ja oikoo joitakin yleisiä väärinkäsityksiä. Hän valottaa 
maailmantalouden kriisejä 1920-luvulta alkaen ja paljastaa, miksi 
moderni kapitalismi on taipuvainen kriisiytymään – ja ennen 
kaikkea mitä tulisi tehdä, jotta vastaavilta tai vielä vakavammilta 
ongelmilta vältyttäisiin.

Saksalainen Ulrike Herrmann (s. 1964) on Taz-lehden 
taloustoimittaja. Hänellä on talousalan koulutus ja hän on 
opiskellut myös historiaa ja filosofiaa. Pääoman voitto syntyi 
lukijoiden Taz-lehteen 
lähettämien kysymysten 
pohjalta. Herrmann 
osoittaa, että vaikeilta ja 
etäisiltäkin tuntuvat asiat 
ovat ymmärrettävissä, 
kun taloutta, historiaa ja 
filosofiaa tunteva toimittaja 
luo niistä taidokkaan 
paketin. Kirja on Saksassa 
lähes 20 000 kappaletta 
myynyt bestseller, ja se on 
ilmestynyt tähän mennessä 
myös Etelä-Koreassa ja 
Vietnamissa.

Miten	rikkaus	tuli	MaailMaan?	
kirjaa	on	Myyty	saksassa	yli	20	000	kappaletta

”Kirja on selkeä selitys kaikille niille, joiden 
mielestä taloutta käsittelevät kirjat ovat liian 

pitkäveteisiä ja talouskriisit monimutkaisia (…).” 
– ARD ttt

”Ideologioista riippumaton, hyvin kirjoitettu, 
voittoisa teos.” – ZEIT Wissen

”Hyvä ja mielenkiintoinen kirja. Lukemisen 
arvoinen, myös taloustiedettä tuntemattomille 

helppolukuinen.” – Nachdenkseiten

Kuva: © Herby Sachs/WDR

alkuteos	Der Sieg des Kapitals – Wie der Reichtum in die 

Welt kam: Die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen,	

suomentanut	Mari	janatuinen,	isBn	978-952-264-422-0,		

kl	36,	sidottu,	n.	360	s,	suositushinta	35	e,	ilmestyy	10/15

tieto
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Ha-joon Chang

Taloustiede
– Käyttäjän opas

Mitä on taloustiede? Mitä se voi ja  
ei voi kertoa maailmasta? Miksi talous   -
tieteellä on väliä?

Menestyskirjailija Ha-Joon Changin Taloustiede: käyttäjän 
opas kertoo, miten globaali talous toimii ja miksi kuka tahansa 
voi ymmärtää sitä. Se valottaa, mitä taloustiede merkitsee 99 
prosentille maailman ihmisistä, miksi numerot eivät ole objektiivisia 
ja mitä näkemyksiä eri talousteorioiden takana piilee. Kirja käy 
mukaansatempaavasti läpi taloustieteen historian teollisuuden ja 
Venäjän vallankumouksista kapitalismiin ja vapaisiin markkinoihin 
ja selvittää simppelein, arkisin esimerkein, miten taloustiedettä voi 
soveltaa todellisessa elämässä.

Eteläkorealainen Ha-Joon Chang on maailman tunnetuimpia 
taloustieteilijöitä. Hän opettaa Cambridge Universityssä ja on 
Guardianin kolumnisti. Prospect Magazine nimesi Changin 
yhdeksi maailman kymmenestä tärkeimmästä ajattelijasta, ja hän 
on voittanut Wassily Leontief -palkinnon talousajattelun rajojen 
rikkomisesta. Changin kirjat ovat myyneet miljoonia kappaleita 
ympäri maailman ja niitä on käännetty yli 34 kielelle. Hänen 
bestsellerinsä 23 tosiasiaa kapitalismista ilmestyi suomeksi vuonna 
2012.

MaailMan	johtavan	
taloustieteilijän	uutuus	

on	vauhdikas	opas	kaikille	jotka	käyttävät	taloutta	

”Erinomainen.” – Financial Times

”Kiehtova, vauhdikas selitys kaikesta. Tätä voi 
käyttää aapisena, lähdeteoksena tai lyhyenä 

historiikkina.” – The Guardian

”Siinä missä taloustieteilijät saattavat yhä 
sivuuttaa Changin kaltaiset itsenäiset ajattelijat, 
maailmantalouden tulevaisuus saattaa riippua 

siitä, kiinnitämmekö me muut häneen huomiota.”
– Prospect

alkuteos	Economics: The User’s Guide,	suomentanut	

Marja	ollila,	isBn	978-952-264-420-6,	kl	36,	nidottu,		

n.	400	sivua,	suositushinta	29	e,	ilmestyy	10/15

tieto
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Artemi Troitski

Venäläinen karmageddon  
Vuonna  2011 Artemi Troitski sai seitsemän kunnianloukkaus-
syytettä venäläisen virkavallan ja kulttuurieliitin taholta. Vuonna 
2014 hän muutti Tallinnaan. Miksi?

Venäläisen karmageddonin tekstit kertovat, miten ja miksi 
2000-luvun niin sanottu Putinin vakaus muuttui vuoden 2015 
avointa sotatilaa lähenteleväksi ”karmageddoniksi”. Keskittyykö 
moskovalainen keskiluokka eskapistisesti ”arjen pieniin 
iloihin”? Onko Venäjän yhteiskuntajärjestelmä ”viranomaisten 
kleptokratia”? Vaivaako protestiliikettä tappiomieliala ja 
toimittajia ja kulttuuri eliittiä itsesensuuri ja konformismi?

Aiemmin venäjäksi julkaistujen runsaan 40 tekstin lisäksi 
Troitski kirjoittaa Venäläistä karmageddonia varten joukon 
uusia, jotka käsittelevät muun muassa venäläisen median 
kulissientakaisia mekanismeja, venäläistä populaarimusiikkia 
2010-luvulla, Suomen ja Venäjän suhdetta sekä Venäjän 
yhteiskunnan ”karmageddonin” etenemistä heinäkuuhun 2015 
saakka.

Artemi Troitski (s. 1955) on yksi putinismin vastaisen 
opposition näkyvimmistä mielipidevaikuttajista. Troitski tuli 
jo 1980-luvulla tunnetuksi venäläisen rockin puhemiehenä ja 
historioitsijana sekä lännessä että Neuvostoliitossa. Nykyisin 
hän kirjoittaa poliittisia kolumneja, tekee radio-ohjelmia ja 
luennoi venäläisestä yhteiskunnasta, kulttuurista ja journalismista 
eri maiden yliopistoissa. Troitski muutti vuonna 2014 
Tallinnaan, mutta käy edelleen kerran kuukaudessa Moskovassa 
nauhoittamassa radio-ohjelmiaan. Häneltä on aiemmin 
suomennettu neuvostoliittolaisen rockin historiasta kertova 
Terveisiä Tšaikovskille – Rock Neuvostoliitossa (1988) sekä kaksi 
kolumnikokoelmaa, Kiinnostavia aikoja – Kirjoituksia 90-luvun 
Venäjältä (1999) ja Venäjän viimeinen diversantti (2007).

venäläisen	kosMopoliitin		
raivoisia	ja	rieMuisia		

kirjoituksia	vuosilta	2009–2015

troitski on 
puhumassa helsingin 
kirjamessuilla 2015.

Kuva: The Guardian

tieto

suomentanut	anton	nikkilä,	isBn	978-952-264-445-9,	kl	47.1	&	

32.5,	nidottu,	n.	240	sivua,	suositushinta	27	euroa,	ilmestyy	9/15
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tosieläMän	jännitystarina	
edward	snowdenin	historiallisen	

paljastuksen	vaiheista	ja	vaikutuksista

”Le Carré kohtaa Kafkan. Vauhdikas, lähes 
romaaninkaltainen kertomus.”

– The New York Times 

”Kokoaa ensimmäisenä koko tapahtumaketjun 
yhdeksi kirjaksi. Kirja vangitsee Snowden-

operaation draaman paikoin tarkasti kuin elokuva. 
Harding on kirjoittanut selkeän ja kiehtovan 
kuvauksen Snowdenin vuodoista ja niiden 

vaikutuksista.”
– The Washington Post

Kuva: The Guardian

harding vierailee 
helsingin 
kirjamessuilla.

alkuteos	The Snowden Files: The Inside Story of the World’s Most 

Wanted Man,	suomentanut	hannu	tervaharju,	isBn	978-952-264-

434-3,	kl	99.1	&	32,	nidottu,	n.	350	sivua,	suositushinta	28	e,	

ilmestyy	8/15

Luke Harding

Snowden
– Maailman halutuin mies

Nimetön sähköposti Guardianin kirjeenvaihtajalle myllersi 
vuonna 2013 maailman tiedustelupalvelut. Edward Snowden 
työskenteli Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:lle ja 
kansalliselle turvallisuuspalvelu NSA:lle, ja paljasti Yhdysvaltojen 
tiedustelupalvelujen lähes maailmanlaajuisen vakoiluohjelman. 
Paljastus johti maailmanlaajuiseen poliittiseen skandaaliin ja 
aiheutti kiihkeän keskustelun kansainvälisen tiedustelun vaaroista ja 
uhasta yksityisyydensuojalle.

Palkittu Guardianin toimittaja Luke Harding kertoo Edward 
Snowdenin uskomattoman tarinan. Tutkivan journalismin 
mestariteosta lukee kuin jännitysromaania. Kirja käy läpi koko 
huikean tapahtumakaaren: päivän, jolloin 29-vuotias Snowden jätti 
tyttöystävänsä Honoluluun mukanaan kovalevy täynnä salaisuuksia, 
jännityksen täyttämät viikot Hongkongissa, taistelun turvapaikasta 
ja paon Moskovaan, missä hän edelleen piileskelee. Harding 
asettaa meidät samaan huoneeseen itsensä Edward Snowdenin 
kanssa. Tuloksena on vangitseva sisäpiirinkertomus ja tarpeellinen 
näkökulma kysymyksiin, jotka koskettavat digitaalisena aikakautena 
meitä kaikkia. 

Luke Harding on toimittaja ja kirjailija. Hän on ollut Guardianin 
kirjeenvaihtaja Delhissä, Berliinissä ja Moskovassa ja kirjoittanut 

Afganistanin, Irakin, Libyan ja Syyrian 
sodista. Hän oli Guardianin Moskovan 
toimituksen päällikkö 2007–2011, ja 
hänen kirjojaan on käännetty 13 kielelle. 
Niistä suomeksi ovat ilmestyneet 
Mafiavaltio (2012) ja David Leighin 
kanssa kirjoitettu Assange (2014).

harding vierailee 
helsingin 
kirjamessuilla.

Afganistanin, Irakin, Libyan ja Syyrian Afganistanin, Irakin, Libyan ja Syyrian 
sodista. Hän oli Guardianin Moskovan sodista. Hän oli Guardianin Moskovan 
toimituksen päällikkö 2007–2011, ja toimituksen päällikkö 2007–2011, ja 
hänen kirjojaan on käännetty 13 kielelle. hänen kirjojaan on käännetty 13 kielelle. 
Niistä suomeksi ovat ilmestyneet Niistä suomeksi ovat ilmestyneet 
Mafiavaltio Mafiavaltio 
kanssa kirjoitettu kanssa kirjoitettu 

tieto
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Shinso Hamai 

Atomipommipormestari
– Kuinka rakensimme Hiroshiman uudelleen

Kun atomipommi muutti Hiroshiman tulihelvetiksi, jokainen joka 
pystyi liikkumaan suuntasi pois kaupungista. Shinso Hamain suunta 
oli päinvastainen: hän pyrki liekkejä uhmaten kohti kaupungin 
keskustaa. Eloonjääneitä oli autettava keinolla millä hyvänsä. 
Myöhemmin hänet valittiin pormestariksi vuonna 1947.

Muistelmissaan Hamai kertoo, miten kokonainen kaupunki 
rakennettiin uudestaan. Miten Hiroshiman asukkaat ruokittiin, 
vaatetettiin ja majoitettiin tuhon jälkeen? Miten armeijan maat 
saatiin kaupungin käyttöön? Kuinka saatiin aikaan erityislaki, jonka 
avulla jälleenrakennus rahoitettiin? Miten hävityksen tilalle syntyi 
15 vuodessa uusi, täysin moderni kaupunki?

Vuonna 1905 syntynyt Shinso Hamai valmistui Tokion yliopistosta 
vuonna 1931 ja aloitti työuransa Hiroshiman kaupungintalossa 
vuonna 1935. Kun atomipommi vuonna 1945 pudotettiin, hän 
johti väestön ruoka- ja vaatehuollosta vastaavaa toimistoa. Saman 
vuoden joulukuussa Hamai nimitettiin varapormestariksi. Vuonna 
1947 hänestä tuli Hiroshiman ensimmäinen yleisillä vaaleilla valittu 
pormestari. Hän palveli yhtäjaksoisesti 16 vuoden ajan lukuun 
ottamatta kautta 1960–1964. Hänen viimeinen nelivuotiskautensa 
päättyi toukokuussa 1967. Hamai menehtyi sydänkohtaukseen 
seuraavana vuonna.

hiroshiMan	porMestarin	MuistelMat.		

järkyttävä	pala	toisen		
MaailMansodan	historiaa

kirja julkistetaa
n hiroshima-päivä

nä 6.8.,  

kun pommin pudott
amisesta on kulun

ut 70 vuotta.

suomentanut	eila	salomaa.	isBn	978-952-264-452-7,	kl	98.184,	

nidottu,	n.	240	sivua,	suositushinta	27	e,	ilmestyy	8/15

tieto
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Adam Hochschild

Kuningas  
Leopoldin haamu
1800-luvun loppupuolella, jolloin Euroopan mahdit lohkoivat 
Afrikkaa, Belgian kuningas Leopold II kaappasi yksityiseksi 
siirtomaakseen suureksi osaksi tuntemattoman alueen Kongojoen 
ympäristöstä. Hän ryösti alueen luonnonrikkaudet ja aiheutti 
arviolta 10 miljoonan ihmisen menehtymisen julmuuksissa 
samaan aikaan, kun esiintyi suurena humanistina, joka rahoitti 
Afrikkaan tehtäviä tutkimusmatkoja. Leopoldin ahneuden 
savuverhona oli tutkimusmatkailija Henry Morton Stanley 
(”Doctor Livingstone, I presume.”).

Muuatta Edmund Morelia alkoi ihmetyttää Kongon 
ja Belgian väliä kulkevien laivojen lasti: Kongosta tuotiin 
norsunluuta ja kumia, mutta sinne vietiin vain aseita ja 
ammuksia. Morel päätteli, että kyseessä täytyi olla pakkotyö. 
Tämän pohjalta tehdyt tutkimukset ja paljastukset ajoivat 
Leopoldin yhä ahtaammalle ja johtivat 1900-luvun alun 
merkittävimmän ihmisoikeusliikkeen syntyyn. Siihen osallistuivat 
myös aikansa vaikuttajat Mark Twainista Canterburyn 
arkkipiispaan.

Adam Hochschild kuvaa teoksessa järkyttävät tosiasiat ja 
historialliset taustat, jotka synnyttivät Joseph Conradin tunnetun 
romaanin Pimeyden sydän (1902). Hochschildin teos on loogisesti 
etenevä, hyvin dokumentoitu ja kriittisen etäisyytensä säilyttävä 
kronikka yhdestä lähihistorian synkimpiin kuuluvasta vaiheesta.

Adam Hochschild on syntynyt New Yorkissa, asuu San 
Fransiscossa ja opettaa journalistista kirjoittamista Berkeleyn 
yliopistossa Kaliforniassa. Hochschild on julkaissut useita 
Yhdysvalloissa huomiota herättäneitä teoksia, joista Half Way 
Home. A Memoir of Father and Son samoin kuin The Unquiet 
Ghost: Russians Remeber Stalin olivat molemmat sekä New York 
Times Book Review’n että Library Journalin vuoden parhaiden 
kirjojen listalla. Teos Finding the Trapdoor: Essays, Portraits, 
Travels palkittiin PEN/Diamonstein-Spielvogel-esseepalkinnolla 
vuonna 1998.
Adam Hochschild kirjoittaa muun muassa The New Yorkeriin, 
Harper’s Magazineen, The New Review of Booksiin, The New 
York Times Magazineen, Mother Jonesiin ja The Nationiin.

Kuningas Leopoldin haamu on käännetty usealle kielelle.

kertoMus	ahneudesta,	
terrorista	ja	sankaruudesta	

siirtoMaa-ajan	afrikassa

alkuteos	King Leopold’s Ghost, A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa,	suomentanut	heikki	salojärvi,	isBn	978-952-264-455-8,	kl	98.26,	nidottu,	430	sivua,	suositushinta		27	e,	up,	ilmestyy,	8/15

tieto
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Laura Gustafsson & Terike Haapoja 

History According  
to Cattle 

History of Others, a critically acclaimed, large scale art and research 
project by visual artist Terike Haapoja and author Laura Gustafsson 
takes this shortcoming as its starting point. By producing art 
exhibitions, publications and stage work History of Others seeks 
to build discourse around the lack of non-human perspectives in 
history writing and to develop platforms for imagining non-human 
accounts of our shared reality.

History According to Cattle is an expanded account of the 
project’s first major installment, The Museum of the History of 
Cattle (2013). The volume presents the history of one of the most 
important companion species of humans, cattle, as if seen from the 
bovine perspective. The connections of animal rights issues with 
violations of human rights become visible while investigating the 
situation of indigenous populations, the development of genetics 
or industrialization through the eyes of this silent, ever present 
companion. Both tragic and humorous, History According to Cattle 
portrays humans as a species mesmerized by its own image. 

The publication includes full presentation of the research and 
visual material from the museum, expanded by contextualizing 
essays by Anne Aurasmaa, Elisa Aaltola, Kirs Forkasiewizc, and 
Radhika Submaraniam.
www.historyofothers.org/

Terike Haapoja is an award-winning visual artist. Her installations, 
writings and stage work investigate how the otherness of nature 
and other species is constructed by political, theoretical and societal 
structures. Haapoja represented Finland in the Venice Biennale in 
2013.
terikehaapoja.net 

Laura Gustafsson is an author and playwright. Her work explores 
themes of language, structural violence and the ethical question of 
representing the Other.
lauragustafsson.fi 

the	world	history	is	written	By	winners:		
sole	species	of	huMans.	

perspectives	of	”others”	have	reMained	invisiBle	to	
recorders	of	the	triuMph	of	huMan	proGress.

arvostelu mene
stys!

isBn	978-952-264-426-8,	kl	50.19	&	71,	sidottu,	170	sivua,		

nelivärinen,	suositushinta	36	e,	ilmestyy	5/15

tieto
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pokkaripentti	haanpään	juhlavuonna	
kolMe	pokkaria	ja	kadonnut	roMaani

Vuonna 2015 Pentti Haanpään syntymästä tulee kuluneeksi 
110 vuotta ja kuolemasta 60 vuotta. Suuren juhlavuoden 
kunniaksi julkaistaan peräti neljä kirjaa: kolme pokkaria ja 
yksi julkaisematon romaani.

Juhlavuoden aikana Haanpäätä juhlitaan monin eri 
tavoin:
– Kaltio-lehden 70-vuotisjuhlaseminaarissa huhtikuussa 
esitetään Haanpää-näytelmä.
– Hailuodon teatterifestivaaleilla heinäkuussa esitetään 
Herra tohtori, kirkko ja porvarin jäniskoira -näytelmä.
– Haanpää-viikonloppu Piippolassa 7.–9.8. Ohjelmistossa 
on kolme Juha Hurmeen ja Jouni Rissasen ohjaamaa 
Haanpää-näytelmää.
– 9.8. julkistetaan Haanpään ennen julkaisematon 
pienoisromaani Kauneuden kirous Piippolan kirjastossa. 
Silloin pidetään myös seminaari Haanpään tuotannosta.

Matti Salminen

Pentti Haanpään 
tarina
Pentti Haanpää (1905–1955) on yksi Suomen kaikkien 
aikojen parhaista kirjailijoista. Mutta kuka hän oikeastaan 
oli? Miksei hänestä ole aiemmin kirjoitettu kokonaista 
elämäkertaa? Miten hän eli, kirjoitti, luovi, joi, rakasti ja 
kuoli? Tässä kirjassa kerrotaan ensimmäistä kertaa tosi 
tarina miehestä nimeltä Pentti Haanpää. Kirjailijasta, 
joka havainnoi tarkasti ja kriittisesti omaa aikaansa eikä 
hetkeksikään hellittänyt puolustamasta vähäosaisten 
oikeutta ihmisarvoiseen elämään.

isBn	978-952-264-414-5,	kl	t99.1	&	t86.2,	pokkari,		n.	310	sivua,	suositushinta	11	e,	ilmestyy	8/15

”Mielenkiintoisin kirja, jonka olen tänä syksynä saanut 
toistaiseksi käsiini.”  – Karjalainen

”Nautittavaa luettavaa – – Kuvauksen kohde pitäisi 
tätä varmasti parhaimpana elämäkerrallisena 

esityksenä itsestään.”  – Savon Sanomat

”Haanpään tarina tarjoaa kiinnostavaa tietoa 
kirjailijasta.”  – Helsingin Sanomat

”Matti Salminen on kirjaa varten tehnyt suurtyön 
kootessaan eri lähteistä paljon aikaisemmin 

sivuutettua tai tuntematonta tietoa.” 
– Erkki Tuomioja

arvostelu mene
stys!

”Pentti Haanpää on lopultakin saanut 
elämäkertansa. Asialla on Matti Salminen, 

ja kaiken takana leijuu Pate Teikan haamu.”  
– Kodin Pellervo
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pokkari

Pentti Haanpää

Ilmeitä isänmaan  
kasvoilla
Ilmeitä isänmaan kasvoilla on mestarillinen novellikokoelma, joka julkaistaan nyt 
ensimmäistä kertaa sensuroimattomassa, kirjailijan itsensä haluamassa muodossa. Purevan 
satiirinen lamakuvaus, kaikkien aikojen parhaita, sisältää muun muassa novellin Herra 
tohtori, kirkko ja Porvarin jäniskoira, jota ei ole koskaan aiemmin julkaistu kirjassa. Teoksen 
toimittaja, tietokirjailija Matti Salminen löysi kirjan alkuperäisen sisällysluettelon sattumalta 
kerätessään lähdeaineistoa Haanpään elämäkertaa varten. Salminen kertoo esipuheessaan 
tämän piilotellun novellikokoelman merkilliset vaiheet.

isBn	978-952-264-415-2,	kl	t84.2,	pokkari,	
180	sivua,	suositushinta	10	e,	ilmestyy	8/15

”Haanpää on suomalaisista kirjailijoista se, joka on parhaiten kuvannut 
nykyisyyttä, siis omaa aikaansa,  

sen yhteiskuntaa, taloutta ja politiikkaa. Sitä ei ole kukaan muu tehnyt niin kuin hän.” 
– Paavo Haavikko

”Haanpään edustama moderni, mutta realistinen yhteiskunnallinen kerronta on jotain aivan muuta kuin 
nykyisten sirkustemppuilijoitten viihteen valtakunta, jossa totuus ja kuviteltu sekoittuvat keskenään.” 

– Veijo Meri

”elämä ei ole num
erollinen laskues

imerkki. 

se on elämä.” 

– pentti haanpää,
 kenttä (1932)

Pentti Haanpää

Eräs avioliitto 
– Ja muita kadonneita juttuja

Pentti Haanpää kirjoitti elämänsä aikana 360 juttua, joista osa on ollut vuosikymmeniä 
kadoksissa. Eräs avioliitto – ja muita kadonneita juttuja sisältää 29 Haanpään kertomusta, 
jotka eivät syystä tai toisesta ole koskaan päätyneet aikaisempiin teoskokoelmiin.

Näissä riemukkaissa jutuissa, jotka on kirjoitettu pääosin 1930–1950-luvuilla, 
Haanpää käsittelee aina ajankohtaisia teemoja: ahneutta, työttömyyttä, petollisuutta 
ja sitä, miten liiallisesta kauneudesta voi syntyä elämän rumuus. Mukana on myös 
Haanpään unohdettuja sotajuttuja ja otteita vielä julkaisemattomasta romaanista 
Kauneuden kirous (Into 2015).

Kokoelman on toimittanut Haanpään elämäkerran kirjoittaja, tietokirjailija Matti 
Salminen.

isBn	978-952-264-416-9,	kl	t84.2,		
pokkari,	194	sivua,	suositushinta	10	e,	

ilmestyy	8/15

finlandia-ehdokas
 

2011
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pokkari

Laura Gustafsson

Huorasatu
Huora, neitsyt, äiti, madonna vai Cher? Huorasatu kertoo totuuden naisen esihistoriasta, 
klitoriksen mysteeristä ja siitä, mitä todella tapahtuu tyttöjen makuuhuoneissa. Teos 
pureutuu rujon runollisesti jumaluuteen, eläimellisyyteen ja ihmisyyteen, sopivan 
pukeutumisen ongelmallisuuteen, väkivallan välttämättömyyteen, seksin pohjattomaan 
hämmentävyyteen sekä tietysti lihaan, sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

Laura Gustafssonin romaani oli vuoden 2011 Finlandia-, Helsingin Sanomien 
esikoiskirja- ja Nuori Aleksis -palkintoehdokas. 

huorasatu	on	naisen	luoMiskertoMus	
ja	raaMattu,	vain	lyhyeMpi

finlandia-ehdokas
 

2011

”Jollain ilveellä Gustafsson osaa sanoa asian juuri niin kuin se sanotaan tuolla 
ulkona. Tunnistaminen aiheuttaa mielihyvää, ja suupieli nykii tavan takaa.”  

–  Helsingin Sanomat

”Taitava kerronta sitoo elementit ehjäksi – ja ennen kaikkea hulvattoman hauskaksi 
– kokonaisuudeksi.” – Aamulehti

”Huorasatu on kirjallinen Kill Bill, eli koston juhlaa koomisen absurdissa ja 
seksikkäässä puvussa.” – Turun Sanomat

isBn	978-952-264-402-2,	kl	t84.2,		
pokkari,	296	sivua,	suositushinta	10	e,	
ilmestyy	8/15

Edith Södergran

Kaikkiin neljään tuuleen 
Rakastetuimpiin runoilijoihimme kuuluvan Edith Södergranin aforismit nyt ensimmäistä 
kertaa suomeksi. Aforismien syntyaikaa leimaavat suuret historialliset muutokset koko 
Euroopassa ja myös Södergranin omassa elämässä. Aforismit henkivät olemassaolon 
riemua, mutta myös tietoisuutta ihmisen rajallisuudesta.

Teoksessa on mukana todellinen harvinaisuus: Södergranin suomen kielellä kirjoittama 
mietelmällinen proosateksti. Lisäksi kirjassa on suomentajan kirjoitus Södergranin elämästä 
ja tuotannosta.

rakastetun	runoilijan	aforisMit	nyt	pokkarina

isBn	978-952-264-407-7,	suomentanut	
hilja	Mörsäri,	kl	10.8t,	pokkari,	72	sivua,	

suositushinta	9	e,	ilmestyy	6/15

”kaikki pitkät to
tuudenjuuret  

ovat epäilyttäviä
;

totuus löytyy vai
n pieninä palasin

a.”

”Södergranin aforismeissa on kutsumustietoisuutta ja profeetallista pauhua.” 
– Jani Saxell, Kiiltomato



www.intokustannus.fi50

pokkari

Luiz Ruffato

Rutosti hevosia
Rutosti hevosia on hypnotisoiva yhdenpäivänromaani São Paulon vimmaisesta metropolista. 
Kekseliäästi rakentuva teos vangitsee urbaanin moniäänisyyden ja imaisee lukijan 
ensimmäiseltä sivulta lähtien. Ruffato kirjoittaa ja puhuu niin kuin näkee maailman, 
eikä näky ole aina kaunis. Henkeäsalpaavalla vauhdilla kirja esittelee lukijalle metropolin 
asukkaat rikkaista varkaisiin, taksikuskeista slummien lapsiin.

Kirja on moneen kertaan palkittu ja yksi brasilialaisen kirjallisuuden käänteentekevistä 
teoksista. Jyrki Lappi-Seppälän suomennos on vuoden 2014 Jari Hellemann 
-käännöspalkintoehdokas.

Brasilialaisen	kirjallisuuden	Merkkiteos

alkuteos	Eles eram muitos cavalos,	suo-
mentanut	jyrki	lappi-seppälä,	isBn	978-
952-264-404-6,	kl	t84.2,	pokkari,	166	
sivua,	suositushinta	9	e,	ilmestyy	5/15

”Ulkoisia mittojaan suurempi Rutosti hevosia etenee kuin tiheiden leikkausten 
ja liki kakofonisten äänten episodielokuva.” –  Helsingin Sanomat

”Jyrki Lappi-Seppälän suomennos on kielellisesti rikas, ja se välittää 
tehokkaasti romaanin moniäänisyyden.” – Jarl Hellemann -perustelut

palkittu kirja

Sergei Lukjanenko & Vladimir Vasiljev

Päiväpartio
Moskovan kaduilla, tavallisten ihmisten keskuudessa, vaeltavat Muihin kuuluvat – velhot, 
noidat ja vampyyrit – joista osa on Valon, osa Pimeyden puolella. Aikoinaan osapuolet 
sotivat toisiaan vastaan, ja kun maailma oli tuhon partaalla, solmittiin hauras aselepo. Alati 
heiluvaa tasapainoa valvovat Valon palvelijoiden Yöpartio ja Pimeyden Päiväpartio.

Pimeyden noita Alisa osallistuu pidätykseen, jossa Päiväpartio haluaa ottaa talteen 
tietämättään Muihin kuuluvan noituuden harjoittajan. Ikävä kyllä Yöpartio on ehtinyt 
paikalle ensin. Edessä on taistelu, jossa Alisa on menettää henkensä. Alisa lähetetään 
Ukrainaan keräämään Voimiaan. Siellä hän rakastuu Valon palvelijaan Igoriin. Romanssi 
johtaa kaksintaisteluun, jota kumpikaan ei halua voittaa ja jonka seuraukset kantavat kauas.

Sergei Lukjanenkon viisiosainen kirjasarja on sekoitus vampyyritarinaa, fantasiaa ja 
kauhua. Päiväpartio on sarjan toinen osa. Kaikki osat voi lukea itsenäisinä teoksina.

lukjanenkon	fantasiatrillerit	ovat	venäjällä	suosituMpia	
kuin	TARU SORMUSTEN HERRASTA	tai	HARRy POTTER

alkuteos	Dnevnoi Dozor,	suomentanut	arto	
konttinen,	isBn	978-952-264-403-9,	kl	

t84.2,	pokkari,	416	sivua,	suositushinta		
11	e,	ilmestyy	6/15

”Sergei Lukjanenkon vampyyrifantasiassa vallitsee kauhun tasapaino.”
–  Voima

”Uskottavaksi Lukjanenkon fantasian tekee vastavoimien dialoginen ja lähes 
arkinen kanssakäyminen.” – Café pour les idiots

kansainvälinen 

Bestseller
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pokkariBrasilialaisen	kirjallisuuden	Merkkiteos

Kai Sadinmaa

10 käskyä kirkolle
Nasaretin Jeesus ei ollut kirkon kesyttämä yläluokan sylikoira vaan köyhien vapauttaja, 
kapinallinen. Pappi Kai Sadinmaan 10 käskyä kirkolle iskee suoraan kirkon ytimeen. Se 
on vastustamaton kirja oikeudenmukaisemman ja rehellisemmän kirkon puolesta. Se on 
soraääni yhtenäisen kirkon ideaalia vastaan ja kivi eliitin kengässä.

Osansa saavat muun muassa itselleen monumentteja rakentelevat kirkonmiehet, 
finanssipelurit, vanhoillislestadiolaiset ja homojen vihaajat. Sadinmaan sanan äärelle 
pysähtyvät niin uskovat kuin uskonnottomatkin.

pappi	kai	sadinMaan	ylistetty	kirja	
on	”suorastaan	profeetallinen”

isBn	978-952-264-392-6,	kl	t23.8,	pokkari,	
254	sivua,	suositushinta	9	e,	ilmestyy	1/15

”Rohkeutta ja näkemyksellisyyttä.” –  Helsingin Sanomat

”Nousee lajityypin klassikoiden rinnalle.” – Torsti Lehtinen

 ”Huikea heti ensimmäisistä sivuista lähtien.”  – tuomiorovasti Matti Poutiainen

”Suorastaan profeetallinen kirja.” – professori Janne Saarikivi

Pentti Sainio

Kummolan kääntöpiiri
– Urheiluviihteen kulissien takaista peliä

Kirja jonka julkaisemisen Jääkiekkoliitto ja Kalervo Kummola yrittivät estää laittomin 
keinoin. Onneksi käräjäoikeus ja myös hovioikeus ymmärsivät, mistä oli kyse. Nyt kirja 
julkaistaan pokkarina, täydennettynä, muuteltuna ja varustettuna tärkeällä esipuheella. 
Pokkari sisältää muun muassa uusia tietoja siitä, millä tavoin Harry Harkimosta on tullut 
Putinin luottomiesten bisneskumppani Suomessa.

Mitä salaisuuksia kätkeytyy kaukaloihin, Hartwall Areenalle ja KHL-seura Jokereihin? 
Millaisia bisneksiä on Kalervo Kummolalla, Harry ja Leena Harkimolla, Mika Sulinilla 
ja Henrik de la Chapellella? Kuka käärii miljoonat, ja onko mukana julkista rahaa?

KHL on rantautunut Suomeen komeasti, mutta millaisia bisneksiä on Putinin 
lähipiirin superrikkailla, Gennadi Timtšenkolla ja Rotenbergeilla? Entä Valko-Venäjän 
diktaattori Aljaksandr Lukašenkalla?

20	vuoden	tutkiMustyön	tulos	nyt	pokkarina.	täydennettynä,	
päivitettynä	ja	uudella	esipuheella	varustettuna.	lisää	tietoa	khl:stä

isBn	978-952-264-406-0,	kl	t79.1	ja	t36,		
pokkari,	320	sivua,	suositushinta	11	e,		

ilmestyy	5/15

”Uutuuskirja piirtää kuvaa härskiä peliä pelaavasta jääkiekon sisäpiiristä.”   
– Helsingin Sanomat
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pokkari

Bernd Brückler & Risto Pakarinen

Elämää KHL:ssä 
– Lätkää, lääkäreitä ja rahasäkkejä

Bernd Brückler pelasi kovassa KHL-liigassa, jota pelataan Venäjällä ja sen 
naapurimaissa, nyt myös Suomessa. Kirjassa Brückler kertoo kaiken pelimatkoista, 
miljoonista lentokilometreistä ja 16 eri pilleristä, joita joukkueen lääkäri yritti 
hänelle syöttää. Miksi palkka maksettiin yllättäen käteisellä? Millaisia erikoisia 
harjoitusmetodeja ja -paikkoja KHL:ssä on?

Millaista	on	pelata	suunnattoMan	
suuren	venäjän	huippuliiGassa?

isBn	978-952-264-437-4,	kl	t79.37,	pokkari,	
noin	250	sivua,	suositus	hinta	10	e,	ilmestyy	
8/15

AVAA

POKKAR I

AVAA

POKKAR I

Pentti Linkola

Unelmat paremmasta maailmasta
Kalastaja Pentti Linkolan ensimmäinen ja merkittävin esseekokoelma, joka järisyttää 
lukijansa maailmankuvaa. Alun perin vuonna 1971 julkaistu Unelmat paremmasta 
maailmasta on kirjallinen tapaus, jolle on vaikea löytää vertaista suomalaisen 
kirjallisuuden historiasta.

Päijänteen kalastaja Linkola on niitä harvoja ihmisiä, jotka elävät kuten puhuvat. 
Hänen ihanteenaan on yhteiskunta jossa ihmiset asuvat perheineen mahdollisimman 
kaukana toisistaan jaksaakseen rakastaa toisiaan. Unelmat paremmasta maailmasta 
käsittelee rauhanaatetta, luontoa, maallemuuttoa, suomalaisuutta, ihmisten veljeyttä 
ja tulevaisuutta. Kirjan alussa on luku jonka tarkoituksena on ”karkottaa epätoivotut 
lukijat, Helsingin kapakoiden kulttuurikeikarit ja muut pölkkypäät, jotka pelkäävät 
vilpitöntä naiiviutta enemmän kuin tyylikästä kyynillisyyttä”.

pentti	linkolan	klassikko	pokkarina

isBn	978-952-264-411-4,	kl	t30,	pokkari,	noin	
230	sivua,	suositushinta	9	e,	ilmestyy	6/15

Brücklerin kaunist
elemattomat 

muistelmat antavat
 kattavan kuvan kh

l:n 

pelikulttuurista j
a toimintatavoista

.

”Tämä kirja muutti paljon. Perustin Liken.” 
– Hannu Paloviita
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Ari Turunen

Humalan henki
– Eli juomatapojen tarina

Alkoholin juominen ei ihan aina johda maksakirroosiin eikä perheen ajamiseen 
kirveellä hankeen. Se voi johtaa myös varsin iloiseen tunnelmaan. Humala on 
inspiroinut huikeaa kirjallisuutta ja taidetta ja ollut monien uskontojen ja myyttien 
jumalallista alkuainetta.

Ari Turusen Humalan henki on humalluttava sukellus alkoholin kulttuurihistoriaan. 
Mitä bakkanaaleissa puuhattiin? Kuinka kävi jos ei juonut maljaa Kaarle XI:n 
kunniaksi viimeiseen pisaraan? Tarkoittiko symposium alun perin ryyppyjuhlia 
eikä akateemista seminaaria? Syötiinkö suomalaisissa peijaisissa karhujen aivot ja 
juotiin kallosta kaljaa? Kumman taidon jumala Osiris opetti egyptiläisille ensin: 
lakien säätämisen vai oluen valmistamisen? Ja mikä olikaan Jeesuksen ensimmäinen 
ihmeteko? No tietysti viinin järjestäminen Kaanaan häihin.

huMalan	ilot	ja	kiehtova	kulttuurihistoria

isBn	978-952-264-410-7,	kl	t90.2,	pokkari,		
n.	270	sivua,	suositushinta	10	e,	ilmestyy	8/15

”Jatkuva anekdoottien virta tuo mieleen Armas J. Pullan ja kumppanit.” 
– Tauno Linkoranta, Yliopisto-lehti

”Turunen sanoo sanottavansa suoraa, ilman tieteellistä jargonia.” 
– Suvi Riukulehto, Agricola 

Kari Loimu

Yhdistyksen abc
Yhdistyksen ABC on käytännönläheinen, olennaisimpiin kysymyksiin keskittyvä oppi- ja 
käsikirja. Kirja auttaa lukijaa toimimaan yhdistyksessä niin, että yhdistyksen toiminta on 
tuloksellista ja lain ja hyvän yhdistyskäytännön mukaista.

Opas on kirjoitettu lukijalle, jolla ei välttämättä ole selkeätä kuvaa siitä, mitkä normit 
säätelevät suomalaista yhdistyselämää. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä ja malleja.

haluatko	oppia	yhdistystoiMinnan	perusteet?

isBn:	978-952-264-417-6,	kl	t06.1	&	t30.7,		
pokkari,	150	sivua,	suositushinta	10	e,		

ilmestyy	8/15

AVAA

POKKAR I

AVAA

POKKAR I

a) yhdistyksen
 perustaminen 

alkaa tarpeest
a.

B) on olemassa
 joukko ihmisi

ä, 

joilla on joki
n yhteinen, py

syvä 

ja aatteelline
n tavoite.

c) mikään olem
assa oleva yhd

istys ei 

aja riittäväst
i näitä tavoit

teita.

hauska kirja!
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Antti Alaja & Esa Suominen

Taloutta työväelle
– markkinaliberalismin myyttejä murtamassa

Taloutta työväelle haastaa markkinaliberalismin myytit. Ennen globaalia talouskriisiä 
korostettiin, että rahoitusmarkkinat toimivat tehokkaasti mahdollisimman vähän 
säädeltyinä. Väitettiin, että työttömyyden syy löytyy joustamattomista työehdoista ja 
että tuloerojen kasvu on merkki dynaamisesta taloudesta. Kriisin jatkuessa on todettava 
ettei juuri mikään ei ole muuttunut. Valtioiden vyönkiristys on jyrännyt elvytyslinjan 
eikä rahoitusmarkkinoiden säätelyssäkään ole päästy pitkälle. Alaspäin joustavat 
työehdot nähdään ratkaisuna massatyöttömyyteen.

Keynesiläisyys päivitettynä tähän päivään.

vallitseva	talousjärki	Menee	
Mönkään.	onneksi	on	vaihtoehtoja

isBn:	978-952-264-418-3,	kl	t36,	pokkari,		
180	sivua,	suositushinta	9	e,	ilmestyy	10/15

”(…) kirjalle on ajankohtainen tilaus. Voidaan todeta, että ilman ns. 
markkinaliberaalien esiinnousuakin Taloutta työväelle on paikallaan.” 

– Juha Jaatinen, Reitti

”Kirja on mukaansatempaavasti kirjoitettu, eikä sitä tule jätettyä kesken.”
– Karlo Kauko, Kansantaloudellinen aikakauskirja

AVAA

POKKAR I

AVAA

POKKAR I

Paul Verhoeven & Rob van Scheers

Jeesus Nasaretilainen  
Elokuvaohjaaja Paul Verhoeven riisuu myyttisen Jeesuksen ja paljastaa miehen, jolla oli 
paljon yhteistä muiden historian merkittävien poliittisisten johtajien kanssa – ihmisten, 
jotka uskoivat, että muutos tulee heidän elinaikanaan.

Poissa on ihmeiden Jeesus, Jumalan poika, salamyhkäisten vertauskuvien kutoja. 
Verhoeven piirtää kuvan Jeesuksesta hyvinkin lihallisena ihmisenä, joka hengittää, ottaa 
riskejä, unelmoi, kuvittelee ja tekee virheitä. Jeesus loi myös mullistavan etiikan, joka 
korosti valistunutta käytöstä, hyväksyi ihmisluonnon ristiriitaisuuden ja muutti siten 
aikansa arvoasetelmat.

Kirjan toinen kirjoittaja on Rob van Scheers. Teos on käännetty useille kielille.

MaailMankuulun	scifi-ohjaajan	superteos

isBn	978-952-264-408-4,	kl	t23.2,	pokkari,	
292	sivua,	suositushinta	10	e,	ilmestyy	8/15

”Mielenkiintoinen, provosoiva ja inspiroiva teoria siitä,  
millainen mies Jeesus oli ja miten hän kuoli.”

–  Dosentti Matti Myllykoski

”Vangitseva kirja.” – Midwest Book Review
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Naomi Klein

Tuhokapitalismin nousu
No logon ansioista huolimatta Tuhokapitalismin nousua sanottiin ilmestyessään Naomi 
Kleinin merkittävimmäksi teokseksi. Kirja on vangitseva kertomus siitä, miten 
kapitalismi hyödyntää tuhon lamaannuttamia kansoja ja valtioita.

Irakin sisällissodan kaoottisimmalla hetkellä esitetään uusi laki, joka sallii Shellille 
ja BP:lle pääsyn maan suuriin öljyvarantoihin. Kun tsunami pyyhkii Kaakkois-
Aasian rannikon yli, koskemattomat rannat huutokaupataan turistien lomakohteiksi. 
Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten kapitalismi käyttää sodista, terrori-iskuista 
ja luonnonkatastrofeista seuraavaa sekasortoa hyväkseen. Šokkihoitoa käytettiin 
kidutusvälineenä 1950-luvulla, sillä šokin jälkeen ihminen alistuu auliimmin. Samoin 
katastrofin jälkeen ihmiset ovat alttiimpia sopeutumaan muutokseen, jota he tavallisesti 
saattaisivat vastustaa.

Kirja perustuu perinpohjaiselle tutkimukselle ja vuosia kestäneelle kenttätyölle 
kriisialueilla. 

alkuteos	The Shock Doctrine: the Rise of 
Disaster Capitalism,	suomentanut	ilkka	
rekiaro,	isBn	978-952-264-424-4,	kl	t36.1,	
pokkari,	680	sivua,	suositushinta	12	e,	
ilmestyy	10/15

”Tämän pitäisi olla pakollista luettavaa.” – Arundhati Roy, kirjailija 

”Vain hyvin harvat kirjat auttavat ymmärtämään tätä hetkeä.  
Tuhokapitalismin nousu on yksi näistä kirjoista.”  – The Guardian 

”Helppolukuinen, vetävästi ja innostuneesti kirjoitettu.” – Talouselämä

”Kirjassa on kiehtovia kertomuksia siitä, mitä tapahtui ja miksi.”  
– Helsingin Sanomat

Naomi Klein

No logo
– Tähtäimessä brändivaltiaat

No logo on kansainvälinen bestseller, josta tuli ilmestyttyään maailmanlaajuinen 
ilmiö. Nykyisessä talouskriisissä Naomi Kleinin arvio yritysten ja brändien 
hallitsemasta maailmasta on yhä tuoreempi ja vaikuttavampi. Mitä merkkituotteet 
merkitsevät meille? Kuinka mainonta vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseemme?

Logot ja mainokset ympäröivät meitä kaikkialla ja kasvottomat suuryritykset 
rakentavat brändiään. Niiden toiminta vaikuttaa merkittävällä tavalla yhteiskuntaan, 
työhön ja kulttuuriin. Samaan aikaan kun suuryritykset kamppailevat kuluttajien 
lompakoista, uusi sukupolvi nousee kulutususkoa vastaan sen omilla aseilla. No logo 
on provosoiva, erinomaisesti kirjoitettu raportti taistelun etulinjasta. 

alkuteos	No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies,	
suomentaneet	liisa	laaksonen	&	Maarit	tillman,	

isBn	978-952-264-425-1,	kl	t36.1,	pokkari,		
710	sivua,	suositushinta	12	e,	ilmestyy	10/15

”Loistava kuvaus siitä, miten Nike, Starbucks, McDonald’s ja muut 
suuryritykset ovat täyttäneet brändeillä koko teollisen maailman. 

Fantastista ja innostavaa.” – Select

”Kirjaa on kutsuttu globalisaation vastaisen liikkeen raamatuksi, 
jopa tämän päivän Pääomaksi.” – Helsingin Sanomat

”klein	on	kirjoittanut	sukupolvensa	tärkeiMMän	kirjan”
– Tim Robbins 
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Sven Lindqvist

Tappakaa ne saatanat
”Tappakaa ne saatanat” on ydinlause Joseph Conradin romaanissa Pimeyden sydän 
(1899). Noilla sanoilla Kurtz kiteyttää eurooppalaisen sivilisaation tehtävän Afrikassa 
ja maailmassa. Conradin aikalaisille kansojen alistaminen oli luonnollista vahvemman 
oikeutta, joka johti ”alempien rotujen” tuhoon.

Sven Lindqvist tekee kirjassaan kiehtovan ja kylmäävän tutkimusmatkan 
eurooppalaisen rasismin lähteille, ja hänelle natsismi oli osa samaa jatkumoa: 
”Auschwitz oli nykyaikainen, teollinen sovellutus sille tuhoamiselle, jonka varassa 
Euroopan maailmanherruus oli jo pitkään levännyt. – – Pimeyden sydän on osa 
Euroopan sydäntä.”

Tappakaa ne saatanat julkaistiin Ruotsissa pokkarina ensimmäisen kerran 1993, 
jolloin se myi 36 000 kappaletta, ja lisäpainos vuodelta 2011 myi 3 400 kappaletta.

historiapokkari,	jota	on	Myyty	ruotsissa	yli	40	000	
kappaletta.	kirja	kertoo	Mistä	holokausti	syntyi.

isBn	978-952-264-409-1,	suomentanut	antero	
tiusanen,	kl	t32.2,	pokkari,	216	sivua,	suosi-
tushinta	9	e,	ilmestyy	8/15

”Kirjassa osoitetaan, että Afrikan mantereen väitetty pimeys  
onkin valkoisen valloittajan langettama varjo.” 

– Olli Löytty

”Lindqvistin rinnalle pääsee lähinnä Peter Englundin esseekokoelma 
Kirjoituksia nollapisteestä.” 
– Jukka Savolainen, Teema

Immanuel Kant

Ikuiseen rauhaan
Ajatus yleismaailmallisesta rauhasta on aina kiehtonut ajattelijoita. Viimeiseksi 
suureksi filosofiksi sanottu Immanuel Kant (1724–1804) pohtii teoksessaan keinoja 
sen saavuttamiseksi. Hän luonnostelee konkreettisen kansainvälisen sopimuksen, jonka 
noudattaminen turvaisi kansoille pysyvän sodattoman tilan.

Kantin kuolematon teos on tutkielma aiheesta, joka on yhä yhtä ajankohtainen kuin 
ilmestyessään 1795, Ranskan vallankumouksen väkivaltaisina vuosina.

suuren	filosofin	klassikko	vihdoin	pokkarina

isBn	978-952-264-412-1,	kl	t32.7,	pokkari,		
n.	150	sivua,	suositushinta	9	e,	ilmestyy	8/15

”vakinainen sotav
äki on aikaa myöt

en  

kokonaan lakkaute
ttava.”

”mikään valtio äl
köön sekaantuko 

väkivaltaisesti t
oisen valtion hal

litusmuoto- 

ja hallitusasioih
in.”
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E. P. Thompson

Ydinaseeton Eurooppa
E. P. Thompson (1924–1993) on viime vuosisadan siteeratuimpia – jos ei siteeratuin 
– historioitsija maailmassa, mutta historian tutkimisen ohella hän myös vaikutti 
historian kulkuun. Tämän Thompson teki ydinvarustelua ja kylmää sotaa koskevilla 
puheillaan ja kirjoituksillaan, kuten tähän kirjaan sisältyvillä teksteillä ”Huomautuksia 
eksterminismistä, sivilisaation viimeisestä vaiheesta” (1980) ja ”Kylmän sodan tuolla 
puolen” (1981).

suuren	historioitsijan	
rauhantekstit	vihdoin	suoMeksi

isBn	978-952-264-413-8,	kl	t32.7,	pokkari,		
n.	250	sivua,	suositushinta	9	e,	ilmestyy	8/15

”meidän on lu
otava uusi ku

lttuuri.” 

– e. p. thomp
son
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Mennyttä Intoa
 -tieto

Seppo Turunen & Maia Raitanen: 
Valloittavat lajit – Tulokkaat 
ja vieraslajit tulimuurahaisista 
jätti palsamiin

Risto Isomäki: Miten Salpausselät syntyivät
Niklas Saxén, Eva Nilsson & Yusuf M. 

Mubarak: Suomen somalit
Elisa Aaltola & Sami Keto (toim.): Eläimet 

yhteiskunnassa
Peter Culshaw: Manu Chao – Maailman 

kiertäjä 
Tom Mueller: Oliiviöljyn menetetty neitsyys
Heikki Hiilamo: Hyvinvoinnin 

vakuutusyhtiö – Mistä 
sote-uudistuksessa on kysymys?

Tomi Astikainen: Miten elää ilman rahaa
Kalle Kniivilä: Krim on meidän – 

Imperiumin paluu
Kristiina Koivunen: Suuruudenhullu Turkki
Sirpa Ahola-Laurila: Soinin kupla
Matti Ylönen & Mikko Remes: 

Velkatohtorit – Kuinka Eurooppa 
unohti historian ja oppi rakastamaan 
talouskuria

Pentti Kemppainen: Radio kuuluu 
kaikille! – Kaupallisen radion historia 
Suomessa

Friedrich Engels: Työväenluokan asema 
Englannissa

Heikki Patomäki: Suomen talouspolitiikan 
tulevaisuus – Teoriasta käytäntöön

Mikko Jakonen & Tiina Silvasti (toim.): 
Talouden uudet muodot

Matti Kääriäinen: Kehitysavun kirous 
Jonathan Lyons: Viisauden talo – 

Länsimaiden arabialainen perintö
David Leigh & Luke Harding: Assange
Saara Henriksson & Aino-Maija 

Leinonen: Leppoisa opas huusholliin
Esko-Juhani Tennilä: Jäämeri kutsuu – 

Koillisväylä, Murmansk  
ja Suomen mahdollisuudet

Declan Hill: Maksetut maalit – Jalkapallo 
ja järjestäytynyt rikollisuus

Antti Vihinen: Minä ja Mozart
Petri Laukka: Remu & Hurriganes 

Kekkoslovakiassa
Ville Yliaska: Tehokkuuden toiveuni – 

Uuden julkisjohtamisen historia 
Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle

Merryl Wyn Davies & Ziauddin Sardar: 
Islam

Bernd Brückler & Risto Pakarinen: 
Elämää KHL:ssä – Lätkää, lääkäreitä ja 
rahasäkkejä

Mikko Majander: Lukemisen hulluus – 
Esseitä aikamme kulttuurista

Hanna Moilanen, Jukka Peltokoski, Jaana 
Pirkkalainen & Tero Toivanen: 
Uusi osuuskunta – Tekijöiden liike

Pekka Peltola: Päätä seinään – Idealistin 
muistelmat

Mikael Brunila & Kimmo Kallio (toim.): 
Verkko suljettu – Internet ja 
avoimuuden rajat

Heini Saraste & Matti Laitinen: Elämän 
kynnyksellä – Vammaisliikkeen synty

Kalle Kniivilä: Putinin väkeä – Venäjän 
hiljainen enemmistö

Maarit Korhonen: Herää koulu!
Syed Saleem Shahzad: Kuoleman sisäpiiri 

– Terroristijohtajat bin Ladenin jälkeen
Bertha von Suttner: Aseet pois!
Salla Korpela: Yhteinen talo 

– Ryhmä rakennuttaminen ja yhteisö-
asumisen pohjoismainen malli

Elli Kytömäki (toim.): Ei ydinaseille! 
Suomalaisen aktivismin historia

Gene Sharp: Väkivallattomuus
Pentti Sainio: Kummolan kääntöpiiri – 

Urheiluviihteen kulissien  
takaista peliä

Janne Käpylehto: Mökille sähköt 
auringosta ja tuulesta

Kai Sadinmaa: 10 käskyä kirkolle
Anna Kontula: Kirjeitä oikealle
Eveliina Lundqvist: Salainen päiväkirja 

eläintiloilta
Attila Csernok: Katkennut silta – Unkarin 

unohdettu historia
Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: 

Taisteleva tutkimus
Teppo Eskelinen & Inari Juntumaa 

(toim.): Kapitalismin sanakirja
Tuomo Pietiläinen & Tutkiva työryhmä: 

Wahlroos
Tino Aalto & Mikko Majander: 

Vasemmiston tila Euroopassa
Johanna Korhonen & Jeanette Östman 

(toim.): Kaikella rakkaudella – Sanoja 
seksuaalisuudesta ja sukupuolesta

Eija Niskanen (toim.): Ihmisoikeudet 
Aasiassa

Pirjo Alijärvi, Hildur Boldt, Ismo 
Kainulainen & Katri Söder (toim.): 
Vasemmiston tulevaisuus

Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka 
Taipale (toim.): Lempeä kuolema

Jussi Förbom: Väki, valta ja virasto – 
Maahanmuuttovirasto ja suomalainen 
turvapaikkapolitiikka

Marjut Hjelt: Lapsuuden sadut ja seikkailut
Ari Turunen & Petja Partanen: Raakaa 

voimaa – Suomalaisen jäänmur-
tamisen tarina 

Jonathan Balcombe: Eläimellinen nautinto

Jouko Kajanoja & Kaarin Taipale (toim.): 
Euroopan mahdollisuus

Johanna Pohjola: Mate – Etelä-Amerikan 
voimajuoma 

Sini Mononen (toim.): Alaston totuus 
taiteesta – Kirjoituksia taidemaa-
ilmasta uudella vuosituhannella

Le Monde diplomatique: Maailmanpoli-
tiikan Atlas – Uusi maailmanjärjestys

Antti Alaja & Esa Suominen: Taloutta 
työväelle – Markkinaliberalismin 
myyttejä murtamassa

 -kauno

Akram Aislili: Kiviset unet
Kyung-sook Shin: Pidä huolta äidistä
Odeh Bisharat: Zatunian kadut
Polina Žerebtsova: Sodan sirpaleet – Tytön 

päiväkirja Tšetšeniasta
Andrea Levy: Pitkä laulu
Jesper Malmose: Vallan linnake
Karl Kraus: Myrkyn käyttöohje 
Sinikka Paavilainen: Kyynelvaunut
Hippo Taatila: Isipappablues
Milla Peltonen (toim.): Päätön – Novelleja 

työstä ja työttömyydestä
Pentti Haanpää: Eräs avioliitto – ja muita 

kadonneita juttuja
Luiz Ruffato: Rutosti hevosia
Pavel Sanajev: Haudatkaa minut 

jalkalistan taakse
Sergei Lukjanenko: Hämärän Partio
Johannes Ojansuu: Katoavaisuuden 

aineisto
Yassin Musharbash: Radikaali 
Edgar Rice Burroughs: John Carter 6 

– Marsin nero
Edgar Rice Burroughs: John Carter 5 

– Marsin ritarit
Edgar Rice Burroughs: John Carter 4 

– Marsin neito
Edgar Rice Burroughs: John Carter 3 

– Marsin sotavaltias
Edgar Rice Burroughs: John Carter 2 

– Marsin jumalat
Edgar Rice Burroughs: John Carter 1 

– Marsin sankari
Laura Gustafsson: Anomalia 
Pentti Haanpää: Ilmeitä isänmaan 

kasvoilla
Jarmo Stoor: Sieluhäkki
Aminatta Forna: Muisto rakkaudesta
Edith Södergran: Kaikkiin neljään tuuleen
Juhana Pettersson: Sokerisamurai
Susan Sellers: Vanessa & Virginia
Phil Andros: Kreikkalainen naimajuttu



Herkkua pitkäjänteisille lukijoille!

Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta on 
48-sivuinen, nelivärinen maailmanpoliittinen lehti, 
joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sen selkäranka on 
Le Monde diplomatique -laatulehti, maailmankuulu 
riippumattoman journalismin pesäke. Suomenkielinen 
Diplo on osa kosmopoliittista lehtiperhettä: Diploja 
ilmestyy jo 30 eri kielellä yhteensä 47 eri painoksena. 
Lukijoita on yli kaksi miljoonaa.

Diplo tunnetaan kovatasoisista kansainvälisistä 
kirjoittajista ja kriittisestä tutkivasta journalismistaan. 
Suomenkieliseen Diploon valikoidaan juttuja ja muuta 
aineistoa ranskankielisen kuukausilehden lisäksi 
muun muassa englannin-, saksan- ja arabiankielisistä 
itsenäisistä painoksista ja Latinalaisen Amerikan 
espanjan- ja portugalinkielisistä Diploista.

Diplon rinnalla suomenkieliseen lehteen 
käännetään myös tuore valikoima artikkeleita Novaja 
Gazetasta, joka on tunnetuin Venäjän harvoista 
riippumattomista sanomalehdistä ja maan tutkivan 
journalismin viimeinen linnake. Ainakin viisi Novaja 
Gazetan maankuulua toimittajaa on murhattu työnsä 
vuoksi. Novaja Gazetalle on myönnetty lukuisia 
tunnustuspalkintoja, muun muassa Helsingissä 
kesäkuussa 2009 kokoontuneen Kansainvälisen 
lehdistöinstituutin IPI:n sananvapauspalkinto.

Le Monde diplomatiquen & Novaja Gazetan lisäksi 
suomenkieliseen lehteen poimitaan ajankohtaisia 
artikkeleita ja kolumneja muista laatumedioista ja 
käytetään runsaasti Diplon havainnollisia karttoja ja 
kuvareportaaseja.

www.mondediplo.fi

Tilaa nyt!30€/vuosi
(määräaik. 34€/vuosi)
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